
OD 29. 3. ZMĚNA ČASU VEČERNÍCH BOHOSLUŽEB NA 18. HOD.!!! 
Dětská scholička: Zveme všechny děti, které by chtěly zpívat k oslavě Pána a spojit se tak 
při doprovodu dětských mší, na dětskou scholičku. Zkoušky probíhají každou lichou středu 
v 16h v prostorách CMŠ Svatojánek (25. 2., 11. 3., 25. 3., 8. 4.) a pak vždy hodinu před 
dětskou mší na faře. Případné dotazy na tel. 604927147 – pí. Navaříková. 
Dětské mše:  1. neděli v měsíci (1. 3., 5. 4.) a dále v pátky 13. 3., 17. 4. 
Sbírky:  22. 2. Sbírka Haléř sv. Petra a 15. 3. na opravy kostela 
Klub ARCHA: 4. 3., 18. 3., 1. 4., 15. 4., 29. 4., 13. 5., 27. 5., 10. 6., 24. 6. od 16:30 do 
18:00 v MC Rybička. Biblické hodiny pro děti (3 – 7let) vede paní katechetka Hana 
Obšilová. Téma pro letošní rok je seznámení s Biblí. 
Spolčo pro mládež: Je ti 13- 18 let?? Přijď za námi do spolča :) scházíme se jednou za 
14dní a řešíme otázky dnešní doby. Tak neváhej a přijď! Těšíme se na tebe a tvé názory :) 
Nikča Hamplová a Barča Ivaničová 
Termíny: 6. 3., 20. 3., Kontakt: nikoha@seznam.cz nebo tel. 604403478 
Farní knihovna: bude otevřena 1. 3., 15. 3. a 29. 3. před i po mši svaté.  
Schola při kostele sv. Marka v Litovli pokračuje i v novém kalendářním roce 2015 ve své 
činnosti. Pravidelné zkoušky se konají vždy ve čtvrtek od 18.00 do 19.30 hodin. Sejdeme 
se na faře dne 26. února. Přijďte za námi všichni, kteří rádi zpíváte duchovní písně. 
PŘÍPRAVA DĚTÍ NA 1. SV. PŘÍJÍMÁNÍ - VÍKEND 10. 4. – 12. 4. 2015 
Odjezd je v pátek po mši svaté v Litovli od kostela sv. Marka. Jídlo zajištěno. S sebou: 
spacák, karimatku, papuče, buchtu, osobní věci. Cena: 100Kč. Návrat v neděli po obědě. 
1. sv. přijímání v naší farnosti proběhne v neděli 10. 5. 2015 v 9:30 u Sv. Marka 
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 „A teprve tehdy, když pomůžeš druhým, objevíš pravou radost z Boha. 
Staneš se mu totiž (konečně!) podobným!“       srov.( Iz 58,9b-14; Lk 5,27-32) 

Drazí bratři a sestry,  
vstoupili jsme do postní doby roku 2015. Je to pro nás další příležitost, jak se 
přiblížit k Bohu a skrze Boží milost i k sobě navzájem. Svatý otec, papež František 
vyhlásil Rok zasvěceného života, který začal 30. 11.2014 o první adventní neděli, a 
skončí 2. 2. 2016 na svátek Uvedení Páně do chrámu. Ve svém poselství kromě 
jiného poukazuje na 3 cíle: 1. – dívat se na minulost s vděčností, 2. – prožívat 
přítomnost se zápalem (zaníceností), 3. – objímat budoucnost s nadějí. 
Papež se obrací na všechny křesťany. „Rok Zasvěceného života se netýká jenom 
zasvěcených osob, ale celé Církve. Obracím se na celý křesťanský lid, aby si byl 
stále více vědom daru, jakým je přítomnost tolika zasvěcených žen a mužů, dědice 
velkých světců, kteří tvořili historii křesťanství. Bez toho konkrétního znamení by 
existovalo riziko, že láska, která oživuje celou Církev, ochladne, spásonosný 
paradox evangelia se otupí, sůl víry se rozředí ve světě, který se ocitl v období 
sekularizace. „ 
Boží prozřetelnost chtěla šťastnou shodu Roku zasvěceného života s 
Eucharistickým kongresem v Brně. V průběhu první poloviny roku bude příprava 
na tento kongres, který bude zahájen 22. Října v Brně. 
Ať nám Duch Svatý a Matka Boží v tomto úkolu pomáhají...   otec Josef 
SRDEČNĚ VÁS ZVEME: 
ZÁPIS NOVÝCH DĚTÍ do Církevní mateřské školy Svatojánek v Litovli proběhne: 
10. března 2015  od 15.00 – 17.30 hodin 
Přihlášky budou k vyzvednutí v MŠ od 19. ledna 2015 a na stránkách školky. 
Více info na www.svatojanek.cz         Těšíme se na Vás! 

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR 2015:   
2. 7. - 11. 7. 2015 Fryšták – táborové středisko Eliška 
Mladší děti 1. – 7. třída, podrobnější informace v dalším čísle Zpravodaje.               


