
Mše na úmysly Společenství Modliteb matek: 28. 2. v 8:30 v kostele Sv. Marka 

Mše svatá dětská: 20. 2. a 6. 3. v 17:00 

Zkoušky scholy: Zveme děti ke zpěvu ve schole a to 20. 2. a 6. 3. v 16:00 na faře  

Sbírky: 15. 2. sbírka na opravy kostela 

22. 2. sbírka na Haléř sv. Petra   

Dětské spolčo pro děti od 13 do 17 let:  
13. 2., 27. 2. a 13. 3. v 17:00 mše svatá a po ní setkání na faře.  

Další setkání budou probíhat pravidelně kaţdých 14 dní. 

Informace: Chrudinovah@seznam.cz, mobil: 777 962 242 

Farní knihovna, bude otevřena 8. 2., 22. 2. a 8. 3. před i po mši svaté  

ZVEME VÁS:  
NÁBOŢENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ 

biblické hodiny na faře ve středu 4. 2., 18. 2. a 4. 3. od 19:30. 

 

HROMNIČNÍ POUŤ MATEK VE ŠTERNBERKU 

V sobotu 7. 2. 2009 pořádá Farnost Šternberk a Hnutí modlitby matek ve farním kostele 

Zvěstování Páně ve Šternberku Hromniční pouť matek spojenou s duchovní obnovou pro 
matky. Zahájení bude v 9:30 hodin modlitbou radostného růţence, bude také příleţitost ke 

svátosti smíření. V 10.00 hodin je na programu mše svatá s darováním svíce a ofěrou 

matek kolem oltáře. Hlavním celebrantem bude P. Adam Rucki, biskupský vikář pro 

duchovní povolání. Ve 12.00hodin bude následovat společný oběd a po něm je připraven 

duchovní program s P. Adamem Ruckim na téma Panna Maria – Matka Naděje. Pouť bude 

zakončena adorací před nejsvětější svátostí v 15.00 hodin.  

 

5. CHARITNÍ PLES  

Sobota 21. 2. 2008 od 19:30  Nasobůrky 

Hraje: TRIGON  

Výtěţek plesu bude jiţ tradičně věnován v rámci projektu Adopce na dálku na podporu 
školního vzdělání pro indického chlapce a africkou holčičku.  

Uvítáme pomoc při organizaci plesu i zajištění darů do tomboly. 

Informace na Charitě: tel. 736 750 222 nebo 585 341 444 

 

KARNEVAL PRO DĚTI 
Neděle 22. 2. 2008 od 14:00  Nasobůrky  

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. 
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Drazí bratři a sestry,    

dnes bych se s vámi rád zamyslel nad liturgickým svátkem Uvedení Páně do 

chrámu. Je to událost, kdy Maria a Josef 40 dní po Jeţíšově narození jej zasvětili Bohu, 

jako svého prvorozeného syna, podle předpisů Mojţíšova zákona. Evangelista Lukáš ve 

svém podání události Jeţíšova uvedení do chrámu třikrát zdůrazňuje, ţe Maria a Josef 

jednají „podle Zákona Páně“ (srov. Lk 2,22.23.29) a nakonec i oni sami jsou neustále v 

postoji naslouchání Boţímu Slovu. Tento jejich přístup je výmluvným příkladem pro nás, 

kteří se také chceme řídit Boţími zákony, které jsou Pravda a Ţivot. 

Maria a Josef vnímali dar ţivota, který jim byl svěřen, jako záleţitost Boţí. 
Nejednali se svým dítětem jako s vlastnictvím, či prostředkem k uspokojení vlastních 

tuţeb.  

Mnohdy bývají děti rodiči nepřijaty či jen trpěny, jsou brány jako tvor, který 

potřebuje materiálně zajistit a to je všechno, co je důleţité a podle čeho se poměřuje 

úspěšnost „výchovy“. V takovém případě se nemůţe plně rozvinout lidská bytost, která má 

být milována a zároveň má milovat.  

Často je, ale dnešní situace  jiná, lidský ţivot se stává komoditou na trhu."S 

ţivotem se neobchoduje." Tato zásada, i kdyţ se teoreticky uznává, není bohuţel vţdycky 

respektována. Existují situace, v nichţ se lidská osoba stává nástrojem hospodářských, 

politických a vědeckých zájmů, zvláště je-li slabá a nemá-li sílu bránit se.  

Kromě toho jistá obchodnická logika spojující se s moderními technologiemi, 

můţe někdy vyuţít lidských tuţeb, jeţ jsou samy o sobě dobré, jako je touha stát se matkou 
a otcem, aby pobádala k tomu, chtít dítě "za kaţdou cenu". Ve skutečnosti se lidský ţivot 

nikdy nesmí stát "předmětem": od početí do přirozené smrti je lidská bytosti nositelem 

nezadatelných práv, před nimiţ se musí umět svoboda zastavit. Je tudíţ nezbytné, aby se 

hájila důstojnost lidského ţivota, do které patří také jeho početí.  

Všichni mají totiţ povinnost přijímat lidský ţivot jako dar, respektovat ho, bránit 

ho a podporovat ho, a to tím spíše, je-li křehký, ocitl-li se v nouzi a potřebuje pozornost a 

péči, ať uţ před narozením nebo ve své finální fázi. Rád bych na tom to místě povzbudil ty, 

kteří se s námahou a radostí, bez halasu a s velkým nasazením starají o starší nebo 

nemohoucí příbuzné, a ty, kteří pravidelně věnují část svého času, aby pomáhali 

jednotlivým lidem kaţdého věku, jejichţ ţivot je zkoušen četnými trápeními a bolestmi. 
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Kéţ Maria posiluje ty, kdo obětavě pečují o nemocné a staré, na něţ budeme 

pamatovat 11. února, na památku P. Marie Lurdské, kdy se slaví Světový den nemocných.  

Při svátku Uvedení Páně do chrámu, svěřme Panně Marii všechny, kdo se zasazují 

o ochranu ţivota a rodin, jeţ jsou přirozeným "hnízdem" ţivota. A konečně je také svátek 

Uvedení Páně do chrámu spojen s řeholníky, řeholnicemi a zasvěcenými osobami, které o 

tomto svátku slaví "Den zasvěceného ţivota". 
Jak je vidět, liturgie svátků nás vede i v době liturgického mezidobí k tématům 

hlubokým, které nemůţeme nechat bez povšimnutí a bez hluboké modlitby spojené 

s přímluvou Panny Marie, která je naší oporou a majákem i v neklidných časech, kdy je 

svět zasaţen delší dobou krizí rodiny. K upřímnému hledání Boţí vůle vám přeji hodně 

milosti Boţí.                 P. Josef 

PODPORA PAPEŢSKÉHO MISIJNÍHO DÍLA 
V kostele Sv. Marka je připravena lahev, do které můţete vhazovat 

padesátihaléře nebo staré či neplatné mince. Výtěţek sbírky je určen na 

podporu papeţského misijního díla. Děkujeme všem! 
 

ZMĚNY V CHARITĚ 
Váţení farníci ze Šternberka, Uničova, Litovle a okolních obcí, 

všichni stojíme na začátku nového kalendářního roku a vnímáme různé 

změny, které nám ţivot přináší. Jednou závaţnou a důleţitou změnou 

prochází i jednotlivé charity. Vzájemně se slučují a tvoří jednu 

společnou Charitu Šternberk, která bude poskytovat zdravotní a 

sociální sluţby všem potřebným na území šternberského děkanátu. 

Důvodem k této změně, kterou inicioval ředitel Arcidiecézní charity 
Olomouc pan Václav Keprt, je upevnění a stabilita ve větší organizační 

celek, efektivnější systém řízení, zkvalitnění sluţby pro klienty, větší zapojení 

dobrovolníků do práce profesionální charity, uţší spolupráce a vedení dobrovolných charit 

v našem děkanátě, prohloubení pastorační a duchovní péče jak o zaměstnance, tak i klienty.  

Tato změna je časově i organizačně náročná, ale našeho klienta-pacienta-uţivatele se 

nedotkne. Stále je o něj pečováno s úctou, milosrdnou láskou a odbornými pracovníky pro 

daný typ sluţby. Naše organizace převzala všechny pracovníky z Uničova a Litovle, kteří 

plynule pokračují ve své práci. 

Sloučení charit potvrdil svým rozhodnutím zřizovatel – arcibiskup olomoucký Mons. Jan 

Graubner, který také často charitní dílo doprovází svými modlitbami a nachází si ve svém 

diáři prostor pro setkávání s charitními pracovníky. 

Závěrem Vás chci poţádat o modlitby za naši společnou děkanátní charitu, aby i nadále 
uskutečňovala své poslání  - naplňovala Kristovu výzvu, vyhledávala potřebné a pomáhala 

bliţnímu v nouzi. Dále bych chtěla poděkovat všem dětem i dospělým, kteří se zapojili do 

koledování Tříkrálové sbírky 2009, všem dárcům z řad farníků i duchovním správcům za 

jejich modlitby a pomoc při organizaci TKS. 

Věřím, ţe naše společná charita se bude dále rozvíjet, budou vznikat nové sluţby a tak jiţ 

nyní uvítám z řad farníků zájemce, kteří by chtěli na charitě pracovat. 

Srdečně Vás zdraví                              Bc. Pavlína Vyvozilová – ředitelka Charity Šternberk 

                                                     Bc. Marcela Draţanová, Ing. Ludmila Zavadilová 

Výsledky Tříkrálové sbírky 2009 

v jednotlivých obcích 

Ve 41 obcích našeho regionu koledovalo letos 88 skupinek 

koledníků: 

Celkem bylo vykoledováno: 350 806 Kč 

Po skončení koledování byly pokladničky na jednotlivých obecních úřadech 

rozpečetěny, 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 pouţití pro místní projekty Charity Litovel následující: 

150 000,-Kč  auto pro pečovatelskou sluţbu 

  15 000,-Kč  nákup termojídlonosičů pro pečovatelskou sluţbu 

  39 000,-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 73 050,- 
Kozov, Blaţov, Kadeřín, 
Svojanov, Bezděkov 

6 520,- 

Chořelice 4 670,- Hvozdečko 2 195,- 

Rozvadovice 4 401,- Olešnice 2 104,- 

Unčovice 8 963,- Bílsko 4 384,- 

Tři Dvory 6 399,- Vilémov 10 900,- 

Nasobůrky 6 508,- Olbramice  3 346,- 

Savín 2 915,- Dubčany 4 472,- 

Červenka 27 329,- Náklo 16 349,- 

Pňovice 7 946,- Mezice 5 230,- 

Červená Lhota 4 519,- Skrbeň 13 119,- 

Hradečná 3 162,- Příkazy 16 371,- 

Mladeč 4 996,- Cholina 6 920,- 

Luká 7 281,- Senice 24 334,- 

Ješov 4 264,- Cakov 4 603,- 

Slavětín 3 516,- Odrlice 5 323,- 

Měrotín 6 220,- Senička 10 235,- 

Bouzov, Doly 13 456,- Náměšť 7 612,- 

Kovářov 2 420,- Loučany 14 473,- 


