RORÁTY V LITOVLI A NA ČERVENCE
Roráty budou probíhat každé úterý v Litovli v 6:45 hodin a také ve čtvrtek na Července
v 6.45. Děti se sejdou ještě před začátkem rorátů v 6:40 hodin. Budou totiž zahajovat
průvod od hlavních dveří s vlastnoručně vyrobenými a ozdobenými lampičkami. Po
rorátech jsou děti srdečně zvány na faru, kde dostanou snídani.
Sbírky: 21. 12. na opravy kostela
Příleţitost ke svátosti smíření v adventu - Zpovídat se bude v Litovli od 16.00 hodin.
4. neděli adventní tj. 21. 12. 2014 je možno využít ke svátosti smíření.
ADORACE U BETLÉMA U SV. MARKA V LITOVLI
Na svátek Narození Páně – 25. 12. bude otevřen kostel k modlitbě a návštěvě Betléma, jde
o možnost přiblížit podstatu Vánoc všem lidem z města. Prosím Vás o pomoc při zajištění
služeb - nejen hlídání kostela, ale i modlitbu u narozeného Krista. Bližší informace a rozpis
služeb budou k dispozici v neděli 14. 12. po mši svaté v Litovli.
Mše svatá dětská: 9. 1. 2015 v 18:00 – žehnání tříkrálovým koledníkům
KLUB ARCHA: Biblické hodiny pro děti 3 – 6 let letos s tématem - Seznámení s Biblí a
přiblížení významu a průběhu mše svaté - povede paní katechetka Hana Obšilová vždy ve
středu od 16.30 do 18.00 a to 10. 12., 14. 1., 28. 1., 28. 2., 11. 3., 25. 3., 8. 4., 22. 4., 6. 5.,
20. 5., 3. 6. a 17. 6. v MC Rybička
SPOLČO PRO MLADÉ: 5. 12. a 19. 12. po mši svaté na faře v Litovli
Farní knihovna, bude otevřena 7. 12., 21. 12., 4. 1. a 18. 1. 2015 před i po mši svaté.
OHLÉDNUTÍ - FARNÍ POUŤ DO KRAKOWA
V sobotu 27. října 2014 brzy ráno za deštivého počasí, vyjeli farníci v čele s otcem Josefem
na pouť do polského města Krakova a na místa, kde se narodil a žil Karol Wojtyla- sv. Jan
Pavel II. První zastavení v Krakowě, bylo v nově vybudovaném centru sv.Jana Pavla II.
Prohlédli jsme si chrám Božího milosrdenství, který je vyzdoben krásnými mozaikami.
Jsou zde také uloženy relikvie sv. otce. V jedné z mnoha kaplí sloužil otec Josef mši
svatou. V klášteře kongregace sester Matky Božího milosrdenství, jsme mohli nahlédnout
do pokoje, kde žila sestra Faustýna Kowalská, později svatořečená. Kolem poledne jsme
přijeli na královský hrad Wawel, odkud je krásný výhled na řeku Vislu. Ve Wawelské
katedrále sv. Václava a Stanislava, jsou v kryptě pochováni polští králové, prezident
Kačinski, spisovatel Adam Mikievicz a jiné významné osobnosti Polska.Už za pěkného
počasí, jsme se prošli do centra města na Glowny rynek. Prohlédli jsme si Baziliku Panny
Marie a kostel sv.Vojtěcha. Na náměstí se nachází zajímavá budova "Soukenice", kde se
konají známé vánoční trhy. Na zpáteční cestě jsme se zastavili na slavném poutním místě
Polska - Zebřidovské kalvarii. Celému komplexu vévodí bazilika Matky Boží a křížová
cesta se 44 zastaveními. V podvečer jsme dojeli do Wadovic-rodného města sv. Jana Pavla
II. Prohlédli jsme si krásný chrám Matky Boží ustavičné pomoci, kde byl sv.otec pokřtěn.
Vedle kostela stojí rodný dům sv.otce a jeho socha v nadživotní velikosti. Se zapadajícím
sluncem jsme opouštěli Wadovice s poděkováním za tento krásný den.
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FARNÍ ZPRAVODAJ
ŘÍMSKOKATOLICKÉ
FARNOSTI LITOVEL
28. 11. 2014
ČÍSLO 7/2014
Milí farníci,
Vstupujeme do příprav na narození našeho Pána. Ježíš se narodil během „sčítání lidu
celého světa“, které si přál císař Augustus, proslulý tím, že zavedl Pax Romana (Římský
mír) ve všech zemích podrobených římské vládě. Avšak toto dítě, narozené v zapadlém a
vzdáleném koutku říše, nabídlo světu mnohem větší pokoj a mír, který je bez omezení času
a místa.
Ježíš je nám představen jako potomek krále Davida, ale osvobození, které přinesl svému
lidu, nespočívalo v tom, že bude držet v šachu nepřátelská vojska, nýbrž v přemožení
hříchu a smrti.
Narození Krista nás vyzývá k opětovnému promyšlení našich hodnot a našeho způsobu
života. Vánoce jsou nepochybně časem velké radosti a jsou také příležitostí ke hlubokému
zamyšlení nad sebou samým. Co si můžeme vzít z pokory, chudoby a jednoduchosti
betlémské scény?
Advent a Vánoce mohou být časem, ve kterém se naučíme číst evangelium a znát Ježíše
nejenom jako Dítě z jeslí, ale také jako toho, ve kterém rozpoznáváme Boha, který se stal
člověkem. V evangeliu křesťané nacházejí inspiraci pro každodenní život a pro svou účast
ve veřejném dění. Křesťané by neměli utíkat před světem, ale měli by se do něho zapojit.
Věřící v Krista bojuje proti chudobě, protože uznává svrchovanou důstojnost každé lidské
bytosti stvořené k obrazu Božímu a určené k životu věčnému. Křesťané usilují o
spravedlivé sdílení pozemských dober, protože jsou přesvědčeni, že jakožto správci Božího
stvoření, mají povinnost starat se o ty nejslabší a nejvíce zranitelné. Křesťané odporují
chamtivosti a vykořisťování v přesvědčení, že právě velkorysost a láska zapomínající na
sebe, jak ji učil a žil Ježíš Nazaretský, je cestou, která vede k naplnění života. Křesťanská
víra v sobě zahrnuje poslání prosazovat pokoj a spravedlnost pro všechny.Poněvadž tyto
cíle sdílejí mnozí, je možné dosáhnout velké a užitečné spolupráce mezi křesťany a všemi
ostatními lidmi dobré vůle. A to je výzva, která by neměla být promarněna.
V tomto čase, budeme častěji vídat znázorněními betlémské scény. Můžeme si uvědomit,
že narození dítěte Ježíše znamená konec starého řádu, pohanského světa, ve kterém se
zdálo, že nároky mocných tohoto světa nelze odmítnout. Nyní existuje nový král, který
neskládá důvěru v sílu zbraní, ale v moc lásky. Přináší naději všem, kteří žijí jako On na
okraji společnosti. Přináší naději těm, kteří jsou zranitelní uprostřed proměnlivého a
pomíjivého světa. Z jeslí na nás Kristus volá, abychom žili jako občané Jeho nebeského

království, království, které může tady na zemi pomoci vytvářet každý člověk dobré vůle.
Zapojme se i my ve prospěch Krále pokoje a míru, který nám ukazuje hloubku svého
Království v pokoře a chudobě, která fascinuje a naplňuje lidstvo už po více než dva tisíce
let.
Otec Josef

Milé děti,
už brzy se chystám opět navštívit Vaši farnost. Jsem zvědav, jak jste za celý rok
vyrostly a hlavně – jak jste pokročily na své cestě v konání dobra a v lásce k Pánu
Bohu. Doslechl jsem se, že také chcete obdarovat chudé děti, penězi z prodeje perníčků
a pohlednic.
Mám radost z Vaší tvořivosti, chuti udělat něco pro druhé a doufám, že Vás podpoří
dospělí. Velice se těším na setkání s Vámi při ranní mši svaté v neděli 7. prosince.
Mám pro Vás všechny také malé překvapení!
Určitě přijďte a nebojte se vzít i své kamarády. Rád je poznám.
Váš Mikuláš

CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA pořádá:
PEDIG - VÁNOČNÍ ZVONĚNÍ
Středa 10. 12. od 15.00 do 17.45, cena od 100,- Kč
Přijďte si vyrobit drátované vánoční zvonečky. Zvonečky v několika velikostech. Nutné
přihlásit předem, možnost přijít s dětmi.
JESLIČKY – ŢIVÝ BETLÉM
Středa 17. 12. od 9.00 – 12.00 u kostela sv. Marka
Zveme rodiče s dětmi, školky, školy - navštivte s námi živý Betlém, pojďte si prohlédnout
předvánoční kostel sv. Marka a vytvořte si drobnou vánoční ozdobu.
VÁNOČNÍ SVÍCNY
Čtvrtek 18. 12. dopoledne
Přijďte si vyrobit vánoční svícen z čerstvého jehličí, s vlastní dekorací, kterou dostanete v
MC. Přijďte s dětmi. Cena 60,- Kč
HOKUSY A POKUSY S IVOU
zajímalo by vaší dcerku či syna jak propíchnout balónek, aby nepraskl? Jak vytvořit sopku?
Jak oddělit sůl a pepř na „lusknutí“? A další jiná kouzla? Je dítku 5 – 7 let?
Kroužek jednoduchých přírodovědných pokusů bude probíhat v MC Rybička 1 x měsíčně
začínáme 15. 1. 2015 (čtvrtek) v 16.30 -17.30
lektorka: Mgr. Ivana Kubíková
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015
Blíží se konec roku a s ním také příprava další tříkrálové sbírky. V roce 2015 bude tato
sbírka probíhat v sobotu 10. ledna. Protože je dosti časově náročné skloubit vše
dohromady, hledáme již nyní koledníčky do tříkrálových skupinek i jejich vedoucí. Malým
dětem přizpůsobíme trasu jejich věku, občerstvení bude zajištěno na faře.
Kde se můžete přihlásit a získat další informace?
Charita Litovel – Ing. Zavadilová - tel: 736 750 222

SRDEČNĚ VÁS ZVEME:

Barokní Vánoce - Vánoční koncert SPS Senzakord Litovel

Kostel sv. Marka - 14. 12.2014 od 15:30 hodin Vstupné: v předpr. 80 Kč, na místě 130 Kč.
V neděli 14. prosince zveme od 15:30 hod. všechny na vánoční koncert pěveckého sboru
SENZAKORD. Protože sbor navázal novou hudební spolupráci, zazní skladby Adama
Michny, Františka Xavera Brixiho, Antonia Vivaldiho, Arcangela Corelliho a dalších nejen
z úst PS Senzakord a sólistek Petry Charlotte Savaskan a Moniky Kaštanové. Jako host se
představí smyčcový komorní orchestr Collegium Musicum z Mohelnice.
U taktovky se vystřídají Hana Kaštanová a Milan Plodek.

Vánoční koncert PS Kantika Litovel
Kostel sv. Marka sobota 20. prosince v 15.00, Vstup:dosp. 60 Kč, děti, stud./senioři 30 Kč.
Sbor pod vedením Ireny Blektové se pokusí navodit v sobotu 20. prosince od 15 hod.
vánoční atmosféru všem, kteří doposud na poslední chvíli sháněli dárky, pekli vánoční
cukroví a zažívali pravý předvánoční shon. I letos bude stěžejním bodem programu nově
nastudovaná další Marhulova mše, a to v pořadí již III. Slyšet můžete ale i jiné vánoční
písně a koledy.

HANÁCKY VÁNOCE
Hanácká môzêka a smíšené pěvecké sbor z Příkaz Vás srdečně zvó na svůj společné
koncert v nedělô 28. 12. 2014 v 16. hodin v kostele sv. Marka v Litovlê. Vstôpny
dobrovolny

POŘAD BOHOSLUŢEB O VÁNOCÍCH 2014
Den
Datum
Místo
4. neděle adventní
21. 12.
Červenka
Litovel
Rozvadovice
Litovel
Štědrý den
24. 12.
Litoveldětská mše sv.
Červenka
Litovel - půlnoční
Boţí hod vánoční
25. 12.
Litovel
Rozvadovice
Sv. Štěpán
26. 12.
Červenka
Litovel
Červenka
Neděle – svátek Svaté rodiny
28. 12.
Litovel
Rozvadovice
Litovel - večerní
Slavnost Matky Boţí Panny Marie 1. 1. 2013 Červenka
Litovel
Rozvadovice

Čas
8. 15
9. 30
11.00
17. 00
15. 00
21. 00
23. 00
9. 30
11. 00
8. 15
9. 30
8.15
9. 30
11.00
není
8. 15
9. 30
11. 00

