ROZVRH NÁBOŽENSTVÍ VE FARNOSTI LITOVEL 2018/19
ZŠ Červenka
1. a 2. tř. - pondělí 12.30 – 13.15
3., 4. a 5. tř. - pondělí 13.15 – 14.00
ZŠ Vítězná Litovel
1. až 4. tř. - čtvrtek 13.00 – 13.45
5. tř. - fara (viz náboženství na faře)
ZŠ Jungmanova Litovel
1. a 2. tř. - pátek 12.15 – 13.00
3. tř. - středa 12.15 – 13.00
4. tř. - středa 13.00 – 13.45
5. tř. - fara (viz náboženství na faře)
Náboženství na faře
bude rozděleno do dvou skupin s ohledem na jiné aktivity dětí
1. skupina 5. až 9. tř. - čtvrtek 14.10 – 14.55
2. skupina 5. až 9. tř. a středoškoláci - čtvrtek 15.30 – 16.15
DĚTSKÁ SCHOLA: Zveme všechny děti, které chtějí zpívat Pánu, aby přišly do dětské
scholy. Schola by měla být pro děti školního věku. Budeme se těšit na každý hlásek.
Termíny zkoušek: 5.10, 12.10. a 26.10 před mší svatou v 17.00 na faře.
DĚTSKÁ MŠE v Litovli každý 2. pátek v měsíci – 12. 10., 9. 11. a 7. 12. v 18h. v kostele
sv. Marka. Tuto mši bude schola doprovázet svým zpěvem.
Sbírky: 18. 10. - na opravy kostela
VÝZVA PRO ÚČASTNÍKY AMAZING RACE
Závod pokračuje! Sraz: 12. října na faře v 19:00.
Úkol zní jasně. Vytvořit super bandu, co se bude scházet pravidelně co 14 dní na faře.
Nebyli jste na táboře? Nevadí! Přidat se může každý, kdo má elán a je mu alespoň 13.
A velký bratr tam bydlí. Bude tam…
OZNÁMENÍ:
 Sledujte web farnosti, dávám tam aktuální informace - www.farnostlitovel.cz
 Kalendář našeho děkanátu pro rok 2019 je již možné zakoupit v sakristii za 60,-Kč
 Časopisy, které jsou v kostele volně položené na stolku, jsou zdarma k dispozici
(Milujte se, RC Monitor, Světlo)
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Drazí farníci,
zní to jako známá fráze, ale je to tak. Prázdniny utekly jako voda v potoce.
Žáci opět usedli do školních lavic, na zahrádkách se sbírá úroda, tažní ptáci se začínají
chystat na odlet, zkrátka léto se chýlí ke konci. Začíná podzim a celá příroda se pomalu
ale jistě chystá na zimní spánek – období klidu.
Jelikož i my všichni jsme součástí přírody, Božského stvoření, nemůžeme
tento odvěký koloběh ignorovat. Jak by řekl sv. František z Assisi: „Náš bratr slunce
nám přes léto dodal svými paprsky energii, kterou nyní budeme čerpat a která společně
s duchovní energií od Nejvyššího, jež máme skrze modlitby a svátosti, z nás bude zářit,
abychom mohli býti světlem v našich domovech, zaměstnáních, školách a vůbec
všude, kde působíme.“
Ano, stejně jako aktivita přírody bude s nadcházejícím obdobím pomalu
klesat, tak bude pomalu klesat i naše fyzická aktivita, ale zároveň s tím bychom se měli
soustředit na to, aby stoupla i naše duchovní aktivita. S pozvolným ochlazováním,
dřívějším západem slunce a deštivým počasím určitě budeme venku trávit méně času
a o to více se nám naskýtá možnost zkusit něco nového, co by nám pomohlo
v duchovním růstu. Oželme půlhodinku u televize či počítače a zkusme si sami nebo
lépe s rodinou něco přečíst z Písma či o nějakém svatém a následně se o tom pobavit.
Určitě nám to ukáže nové obzory.
Z předchozích odstavců se může zdát, že se pomalu uchylujeme k zimnímu
spánku, ale není tomu úplně tak. Po prázdninách se opět rozjíždí výuka náboženství,
různé kroužky a zájmové aktivity pro děti, setkávání seniorů a spousta další aktivit
pro nás všechny. Zkusme si v následující době najít navíc chvilku času, kterou
věnujeme našemu Pánu a sobě zároveň. Ať už se bude jednat o četbu Písma, modlitbu,
zhlédnutí biblického filmu apod.
Přeji Vám, ať do následujícího ročního období vstoupíte plni elánu a chuti,
dokazovat všem skutky, že naše víra je živá a že jsme všichni Boží děti.
Váš otec Miroslav

CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA pořádá:
BAZAR-prodej od maminek
podzim - zima, bližší informace v MC
středa 17. 10. od 8.00 – 17.00 a čtvrtek 18. 10. od 8.00 – 10.00
Prodej dětského a těhotenského oblečení, sportovního vybavení, apod.
PŘEDNÁŠKA JIŘÍHO HALDY – speciální pedagog a lektor vzdělávání
pondělí 29. 10. 2018 v 16.00
Cena: jednotlivci 100 Kč, manželský pár 150 Kč – nutné přihlásit
Hlídání dětí bude zajištěno – nutné přihlásit.
Pravidelný týdenní program a veškeré aktuality naleznete na stránkách www.mcrybicka.cz.

DĚKANÁTNÍ POUŤ
Odjezd 13. října ve 14 hod. V 15 hod. růženec, v 16 hod. adorace a v 17 hod. mše svatá.
Přihlašovat se můžete u paní Čepové. Cena 70 Kč.

SVÁTOST NEMOCNÝCH V NAŠÍ FARNOSTI
Svátost nemocných - může ji přijmout člověk vážně nemocný,
člověk zesláblý stářím (60 let) a také ten, který se má podrobit
vážné operaci. Může ji přijmout i ten, kdo odchází ve vážné
věci do nemocnice. Tato svátost přináší těm, kdo ji s vírou
přijímají, duševní i tělesnou úlevu, zahlazuje viny, ulehčuje
duši nemocného a posiluje ji tím, že v něm probouzí velikou
důvěru v Boží milosrdenství. Společné udělení proběhne
v pondělí 15. 10. 2018 v 9.00. Od 8.00 je možnost sv. smíření.
Prosím, aby ti, kdo mají ve své blízkosti nemocné, nabídli
pomoc či odvoz do kostela.
Po mši svaté Vás srdečně zveme na faru na malé občerstvení.

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI LITOVEL
Adorační den se bude konat ve čtvrtek 4. 10. v kostele svatého Marka. Začátek bude
v 14.00 a 18.00 proběhne zakončení mší svatou.
KONCERTY
Jírovci republice – neděle 7.10. v 15.00, kaple sv. Jiří
Na programu budou skladby českých autorů a vybrané části nové české verze Mše
litovelské Jana Valuška. Vstupné dobrovolné.
Varhanní koncert Karla Martínka – středa 31. 10. v 18.00, kostel sv. Marka
Vstupné: v předprodeji 80 Kč, na místě 130 Kč.
AKCE V RÁMCI DĚKANÁTNÍ MLÁDEŽE
pátek 12. 10.
Mládežnický pátek
Újezd u Uničova
sobota 24. 11.
Církevní Silvestr
Šternberk
pátek 21. 12.
Vánoční večeře
Náklo
pátek 11. 1. 2019 Mládežnický pátek
Litovel
pá-ne 15.-17. 2. ON/OFF
Libina
pá-so 1.-2. 3.
Extrém
okolí Šternberka
pátek 29. 3.
Křížová cesta
Ruda
asi sobota 13. 4. Arcidiecézní setkání
so-ne 18.-19. 5. Noční pouť
z Červenky na Sv. Kopeček
pá-ne 7.-9. 6.
Stanovačka
Medlov
DOŽÍNKY STATEK DOUBRAVSKÝ DVŮR (Nový Dvůr u Červenky)
V sobotu 6. 10. poděkujeme za sklizeň (mše svatá v 9.00) a pak prožijeme den na Dvoře,
tentokrát věnovaný našim němým kamarádům. Během dne uvidíte ukázky výcviku zvířat,
děti najdou ztracené ježky, svezou se na koních a vyrobí si sýr. Také můžete ochutnávat
pravý Adygejský sýr a kadlátkovou zmrzlinu, naše novinky, při poslechu folkových skupin
Noaco a A.M.Úlet..Udělat radost sobě nebo druhým můžete i nákupem na jarmarku
místních specialit.

Ve čtvrtek 17. 10. v 19.00h. na faře v Litovli proběhne naše společné setkání pastorační
rady. Prosím všechny členy o účast. Na programu budeplánování akcí pro farnost na příští
rok. Těším se Vás!
Otec Miroslav

VÝZVA PRO NOVÉ PŘISPĚVATELE
Všichni, kdo máte zájem se zapojit do tvorby našeho Farního zpravodaje, ozvěte se otci
Miroslavovi (osobně po mši, telefonicky či mailem – viz kontakty na zadní straně).
Přivítáme každého pomocníka.

DĚTI VÍRY
Zveme všechny děti 4+ do společenství Děti víry. Společně si budeme číst z Bible, povídat
si o Ježíši, hrát si, modlit se, tvořit a zpívat. Setkávat se budeme každou 1. středu v měsíci
od 15.00 do 16.00 v MC Rybička. Začínáme 2. 10. 2017 a už se na vás moc těšíme! Děti,
které navštěvují CMŠ Svatojánek, můžeme se souhlasem rodičů vyzvednout přímo
ve školce a zavést do Rybičky. Tereza a Markéta Soldánovy, Hana Obšilová, 734 355 722

MODLITBA THOMASE MOREA (anglický právník, spisovatel a politik, 15./16. stol.)
Dej mi zdravou mysl, Pane,
Dej mi i chuť k jídlu, Pane,
vidět dobro kolem nás,
také co bych k jídlu měl,
ať se s hříchem nezapletu,
dej mi zdravé tělo, Pane,
kéž napravím se včas.
bych s ním dobře zacházel.

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ
Zveme všechny seniory na pravidelná setkávání, která budou probíhat každé 2. pondělí
v měsíci po ranní mši svaté (8.00). Termíny: 8. 10., 12. 11. a 10. 12.

Dej mi mladou duši, Pane,
co nenaříká, nereptá,
ať neberu příliš vážně
svoje malicherné já.

Dej mi, prosím, humor, Pane,
a milost, abych chápal vtip,
ať mám radost ze života
a umím druhé potěšit.

