
TAIZE 
Skupinka asi třinácti mladých lidí z naší farnosti se vydá v neděli 17. února na týdenní 

pobyt do Francie. Konkrétně do malé vesničky jménem Taize, kde pře lety bratr Roger 

založil komunitu bratří. Dnes se do těchto míst sjíždí mladí lidé ze všech světadílů. Všichni 

se společně schází třikrát denně při modlitbě, jejíž součástí jsou zpěvy a rozjímání 

v tichosti. Dále zde každý den probíhají zajímavé semináře, následované debatami na dané 

téma v malých skupinkách. Je zde samozřejmě i volný čas, ve kterém se například můžete 

projít po tamější zahradě, či povykládat s novými přáteli… 

 

Mše na úmysly Společenství Modliteb matek : 12. 2. v 8:30 

                                                                               11. 3. v 8.30 

Mše svátá dětská: 15. 2., 29. 2., 14. 3. v 17:00 

 

Sbírky: 17. 2. a 16. 3. sbírka na opravy kostela  

  24. 2. sbírka Haléř sv. Petra 

  23. 3. sbírka na kněžský seminář 

 

Farní knihovna bude otevřena v neděle: 27. 1., 10. 2., 24. 2., 9. 3. a to před 

mší sv. i po mši sv. 

 

Zkoušky scholy: 15. 2., 29. 2., 14. 3. v 16:00 na faře  

 

Náboženství pro dospělé: středa ve 20:00 na faře 

 

4. Charitní ples 

2. 2. 2008 od 19:30 v Nasobůrkách 

Hraje: TRIGON 

Výtěžek bude věnován na podporu školního vzdělání pro indického chlapce. 

Uvítáme pomoc při organizaci plesu i zajištění darů do tomboly. 

 

Maškarní bál pro děti 

3. 2. 2008 od 14:00 v Nasobůrkách  

Zveme rodiny naší farnosti, především děti, které koledovaly při Tříkrálové 

sbírce. Je to odměna za jejich spolupráci a ochotu věnovat čas dobré věci.  

            _______________________________________________________   
Vydala Římskokatolická farnost sv. Marka v Litovli 

Neprodejné, pouze pro vnitřní potřebu.  

Kontakt :  P. Josef Rosenberg, 732562829 

farnost.litovel@centrum.cz 

  FARNÍ ZPRAVODAJ 

  

          ŘŘÍÍMMSSKKOOKKAATTOOLLIICCKKÉÉ  

                                FFAARRNNOOSSTTII  LLIITTOOVVEELL  

                         26. 1. 2008 

 

 

 Bratři a sestry, 
Moc Vás všechny chci pozdravit, zvláště vás, kteří se již pro nemoc nemůžete 

zúčastňovat  bohoslužeb. Touto formou chceme učinit další krok k posílení vzájemného 

pouta mezi námi farníky litovelské farnosti. 

Nacházíme se na prahu postní doby, kdy každý z nás bude chtít prožít novou 

blízkost Boha ve svém životě. V tu chvíli, kdy jsme rozhodnutí pevně kráčet k Bohu, 

nacházíme svou omezenost a hříšnost a s tím je spojena svátost smíření. Býváme zvyklí v 

přípravě na svátost pokání myslet hlavně na sebe a na své hříchy. Jenže ani my sami ani 

naše hříchy nejsou tím nejdůležitějším. Nejdůležitější je Bůh, který je dobrý. U něj tedy 

začněme. 

Jsem před Bohem a vím, že jsem hříšný člověk. Bůh to ví také - lépe než já. A 

přece si mne vyvolil - vybral - už před stvořením světa, aby  mne křtem připojil ke Kristu. 

Jsem hříšný člověk a jsem současně bratr Ježíše Krista, a tak mohu všemohoucímu Bohu 
říkat „Otče“. A nejen to. On, Bůh, mi dává ze svého života. Dal mi víru - tu nesmírně 

cennou přístupovou cestu k pravdě a lásce. Dal mi alespoň zčásti poznat, kdo je on sám. 

Vím o Bohu, vím o největší a nejpevnější hlubině, na níž stojí můj život. A vím o Kristu, 

ve kterém se Boží skutečnost prolomila do našeho života, do mé lidské skutečnosti. Bůh 

mne osobně  zasáhl, dotkl se mého života a to ve mně vyvolalo touhu po něm. A  Bůh 

nenechává tuto mou touhu neuspokojenou. Celou řadu drobných i velkých událostí se mne 

dotýká. Ujišťuje mne, že mu na mně záleží. Počítá se mnou. Čeká, že ho budu hledat, že s 

ním budu spolupracovat. Poznávám, že každá chvíle, ve které si jeho přítomnost 

uvědomuji, je velkým darem. Jsem mu vděčný za množství maličkostí i za velké činy 

pomoci a záchrany. Mám zdraví - alespoň takové, že mohu aspoň na něho myslet. Vidím, 

slyším, pohybuji se, dovedu se radovat, dovedu mít rád. Nejsem sám. Někomu dal Bůh 

děti, někomu příbuzné, přátele, životního partnera. Patřím do církve, mezi ostatní křesťany, 
oni se za mne modlí... Vidím, že můj život není nesmyslným pobíháním, ale že je to přes 

všechny mé omyly cesta, která vede kupředu, k Božímu království. 

Proto stojí za to v době postní se přiblížit i přes různá svá omezení a spojit 

intenzivněji svůj život s Bohem a tak nalézt tu největší Radost (Bůh je Láska 1Jan 4,8). To 

Vám všem přeji a k tomu vyprošuji mnoho milostí. 

       P. Josef  Rosenberg 

http://email.seznam.cz/readMessageScreen?sessionId=&folderId=inbox&messageId=1799&messagePos=1##


Z historie hnutí modliteb matek 

Hnutí Modlitby matek vzniklo v druhé polovině devadesátých let v 

Anglii. Veronika Walslerová spolu se svou švagrovou Sandrou tehdy psaly 

knihu o postavení dětí ve své zemi. Kniha obsahovala nejrůznější statistiky, 

např. kolik dětí droguje, kolik propadlo alkoholu, kolik jich je denně 

týraných. Hovořila o osamělých dětech, o dětské prostituci, o tom, že denně 

telefonuje v Anglii na linku důvěry deset tisíc dětí. Když si autorky toto 

číslo ověřovaly, zjistily, že kapacita linky důvěry je právě jen deset tisíc. 

Kolik dětí by asi denně volalo o pomoc, kdyby byla kapacita větší? 

Veronika se Sandrou byly těmito fakty otřeseny a přemýšlely, jak své děti a 

vnoučata ochránit před negativními dopady života současné společnosti. 

Tehdy Sandru v noci vzbudil hlas: "Modli se za své děti!" Šla za Veronikou, 

a přestože nevěděly, jak a co mají dělat, začaly se modlit každý den třetí 

desátek radostného růžence, který přibližuje tajemství narození Ježíše Krista 

v Betlémě. Tak to trvalo měsíc. Potom se setkaly s dalšími třemi ženami se 

stejnou myšlenkou. Bez jakékoliv reklamy se společné modlení maminek 

rozšířilo velkou rychlostí po celém světě.  

Do České republiky přijela zakladatelka hnutí paní Veronika 

Walslerová poprvé v listopadu 1996. Koordinátorkou hnutí v ČR je paní 

Růžena Fialová. V současné době působí v naší republice už několik set 

modlitebních skupin. Do uvedeného společenství se zapojují ženy, které si 

uvědomují svou zodpovědnost za děti a zároveň cítí své omezené možnosti 

při jejich výchově a ochraně. Na vytvoření skupinky stačí dvě maminky, 

které si důvěřují.  

 V litovelské farnosti bude každý měsíc probíhat mše svatá 

v kostele Sv. Marka, kde všechny maminky mohou předložit své prosby 

za děti, vnuky i pravnuky Hospodinu.  

 

Výsledky Tříkrálové sbírky 2008 
 

Ve 43 obcích našeho regionu koledovalo letos 88 

skupinek koledníků: 

Celkem bylo vykoledováno: 352 746,50 Kč 
 

Po skončení koledování byly pokladničky na jednotlivých obecních úřadech rozpečetěny, 

sumy byly sečteny a vykoledovaná částka odeslána na centrální charitní konto u České 

spořitelny Praha 1: 33001122/0800,  var. symbol 2007. Z centrálního konta budou peníze 

rozdělovány na humanitární pomoc u nás i v zahraničí a do regionů na schválené projekty 

jednotlivých místních charit. 

V minulém roce bylo použití pro místní projekty Charity Litovel následující: 

 

113 000,-Kč podpora provozu pečovatelské služby 

  20 000,-Kč nákup zdravotních pomůcek pro zapůjčování klientům 

  30 000,-Kč přímá pomoc sociálně slabým rodinám 

 

Rádi bychom také touto cestou poděkovali všem, kteří svým darem přispěli na pomoc 

lidem v nouzi u nás i v zahraničí a na rozvoj charitních projektů. Stejně děkujeme všem 

koledníkům a vedoucím skupinek, kteří nám s Tříkrálovou sbírkou pomáhali.   

                                                            Ing. Ludmila Zavadilová    

                                                                                         Charita Litovel 

Litovel 70 075,50 Hvozdečko 2 250,00 

Chořelice 5 251,00 Olešnice 1 945,00 

Rozvadovice 3 673,00 Bílsko 3 690,00 

Unčovice 6 701,50 Vilémov 10 462,00 

Tři Dvory 5 469,00 Olbramice 3 582,50 

Nasobůrky 6 092,50 Dubčany 5 410,00 

Savín 3 174,50 Náklo 17 359,00 

Červenka 28 788,50 Mezice 3 428,00 

Pňovice 5 574,00 Skrbeň 16 111,50 

Bílá Lhota 5 854,50 Příkazy 15 590,50 

Hradečná 3 112,00 Hynkov 2 316,00 

Mladeč 4 573,50 Haňovice 6 760,00 

Luká 8 499,50 Cholina 6 645,00 

Ješov 3 760,00 Senice 23 667,00 

Slavětín 1 280,00 Cakov 4 520,50 

Měrotín 6 142,00 Odrlice 4 909,50 

Bouzov, Doly 15 307,50 Senička 11 202,00 

Kovářov 2 088,50 Náměšť 7 550,50 

Kozov,Blažov,Kadeřín, 

Svojanov,Bezděkov 
7 405,50 Loučany 12 525,00 


