
ZMĚNA ČASŮ VEČERNÍCH BOHOSLUŢEB OD 31. 10.  

– pondělí, středa a neděle v 17:00,pátek v 18:00 
 

Mše svatá dětská: 21. 11. v 18:00  

Zkoušky scholy: 21. 11. v 17:00 na faře 

Pokud jsi dítko od pěti let a máš chuť zpívat v dětské schole, připoj se k nám! 

Budeme se scházet v LICHÉ STŘEDY od 16.00 do 17.00 hodin v CMŠ 

Svatojánek a zpívat na dětské mši svaté v kostele sv. Marka (a to 1x za měsíc v 

9:30).Neváhejte s sebou vzít i své kamarády! Rádi uvidíme děti z celé farnosti. 

Začínáme už 5.listopadu.Budeme se těšit na společné shledání a zpívání! 

Sbírky: : 2. 11. sbírka na Charitu - Ukrajina 

              16. 11.sbírka na kostel 

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 12. 11., 26. 11., 10. 12. v MC 

Rybička 

Spolčo pro mládeţ od 13 do 18 let: Chceš poznat nové lidi z tvé farnosti? Zažít 

nové zážitky, něco se dozvědět a zasmát se?  Neváhej a přijď za námi do spolča! 

Budeme se scházet v pátek po mši svaté, jednou za 14 dní. Na schůzkách budeme 

probírat různá témata a otázky dnešní doby. Schůzky jsou v pátek 7. 11. 21. 11. a5. 

12.na faře v Litovli. Těšíme se na Vás!  

Nikola Hamplová a Barunka Ivaničová 

Farní knihovna, bude otevřena 9. 11., 23. 11. a 7. 12. před i po mši svaté. 

PEČENÍ A PRODEJ PERNÍČKŮ  

NA PODPORU PAPEŢSKÉHO MISIJNÍHO DÍLA 
Pečení perníčků proběhne na faře v sobotu 29. 11. od 13. hod. Srdečně 

zveme děti i rodiče, kteří mají chuť se zapojit. Následující  neděli 7. 12. po 

mši svaté se budou perníčky prodávat. Výtěžek je určen na papežské misijní 

dílo.   

Kdo odmítá odpustit druhému člověku, ukazuje, že dostatečně nepoznal 

závažnost svého vlastního hříchu. 

Boží odpuštění je promarněno, pokud nedovolíme, aby nás proměnilo k 

Božímu obrazu a podobě. 
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„Umění milovat je velké umění, a přitom většina lidí to zkouší opravdu 

amatérsky… Je třeba umět využít Boží sílu, která se nabízí ve svátostech.“
     (arcibiskup Jan Graubner na biskupském synodu) 

Bratři a sestry, drazí přátelé, 
 čas rychle plyne a je zde podzim a s ním slavnost Všech Svatých a 

Dušiček.  Samozřejmě, že všichni prožíváme vzpomínku na zemřelé 

víceméně intenzivně, což je často ovlivněno tím, kolik z těch blízkých nás 

už předešlo na věčnost. Čím je člověk starší, tím více přátel má na věčnosti, 

a stále méně s kým si povídat, sdílet radosti i starosti co nese život. Ale je tu 

ten slavný den Všech svatých. Těch, jejichž životní příběhy a jména známe, 

ale i těch, o nichž se už dnes nic neví. Svatí se svatými nenarodili, ale stali. 

A to proto, že celou svou důvěru vložili na Krista. Vzali vážně výzvu 

Božího slova a vytrvali. A my slavíme jejich vítězství. Vítězství Boží 

milosti, se kterou oni dokázali spolupracovat měrou a způsoby pro nás 

inspirujícími. Slavnost Všech svatých nás vyzývá k odvaze víry: věřit, že i 

náš obyčejný život je povolán ke svatosti, tedy k tomu aby byl krásný, 

inspirující a naplněný.  

A v kontextu synody o rodině: že i má rodina je pro Boha drahá a 

vzácná, a že společně máme velké a svaté poslání. I zde jde o to, abychom 

se v důvěře v Krista a v milost svátostného manželství nechali vést Božím 

slovem. I v našich rodinách se – spoluprací s Boží milostí i lidskou 

vzájemností – zápasí o vítězství Boží lásky a milosti. Společný duchovní 

život je (manžele) nezbaví křížů, ale pomůže objevit cenu lásky, 

která se neleká ani oběti. Nechají-li v sobě milovat Boha, zvládnou i krize, a 

dalším generacím ukáží model hodný následování. Toliko s příspěvku 

arcibiskupa Jana na synodě o rodině v Římě.    
       Otec Josef 

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


 
TAIZÉ - 2014: EVROPSKÉ SETKÁNÍ MLADÝCH V PRAZE 

„POUŤ DŮVĚRY NA ZEMI“  
Na konci tohoto roku přijedou desetitisíce mladých lidí ze všech evropských zemí i z 

dalších světadílů do Prahy a zúčastní se zde evropského setkání mladých, které se 

uskuteční od 29. prosince 2014 do 2. ledna 2015.Shromáždí se k němu desetitisíce mladých 

lidí a zúčastní se tak dalšího zastavení na „pouti důvěry na zemi“, kterou koncem 

sedmdesátých let zahájil bratr Roger.Komunita Taizé toto setkání připravuje na pozvání 

církví zastoupených v Praze a ve spolupráci s nejrůznějšími místními křesťanskými 

společenstvími i s dalšími obyvateli Prahy a jejího okolí.Mladé lidi z celé Evropy i z 

ostatních světadílů přijmou lidé a místní církevní společenství tohoto regionu. 

Tito mladí lidé přijedou, aby se spolu modlili zpěvem i v tichu a aby se setkali a sdíleli s 

těmi, kdo se v životě snaží uskutečňovat evangelium. Přijedou, aby zažili společenství se 

všemi, kdo hledají smysl svého života. 

Společně tuto pouť navštívíme i s otcem Josefem v úterý 30. 12. – bližší informace a 

přihlášky u otce Josefa nebo Moniky Hamplové tel. 737 777 935 

www.taizepraha.cz/program 

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI   
Za své zemřelé se může každý z nás modlit. Mimoto jim můžeme pomoci 

tzv. „odpustky“. Od 1. 11. do 8. 11. lze denně získat „ plnomocné odpustky“ pro 

ty, kdo zemřeli. 

Tyto „dušičkové“ odpustky, které jsou přivlastnitelné našim bratřím a 

sestrám v očistci, může získat každý křesťan: který žije v plném společenství s 

církví, který není odloučen od Boha těžkým hříchem, který nemá trvalé zalíbení v 

žádném hříchu, který má úmysl tyto odpustky získat, a který vykoná požadované 

úkony: 

 návštěva nějakého hřbitova s modlitbou za zemřelé 

 svátost smíření (sv. zpověď) 

 účast na slavení mše sv. s přijmutím eucharistie 

 modlitba na úmysl papeže 

(1. 11. večer a 2. 11. po celý den stačí pouze návštěva nějakého kostela 

spojená s modlitbou Páně a modlitbou Vyznání víry) 

Co jsou to takzvané "dušičkové odpustky"? 

 Každý hřích má dvojí následek. Zbavuje člověka společenství s Bohem, 

tím ho činí neschopným dosáhnout věčného života. A vyvolává zhoubné lpění na 

stvořeném, které musí být očištěno buď zde na zemi, nebo po smrti ve stavu, který 

se nazývá očistec. Toto očišťování zbavuje člověka následků hříchu. Nelze to 

pojímat jako nějaký druh pomsty, ale jako důsledky vyplývající z hříchu. 

        (Podle KKC §1472)  

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 ve čtvrtek 6. 11. 2014 v 9.00. Od 8.30 je možnost sv. smíření. 

Prosím, aby ti, kdo mají ve své blízkosti nemocné, nabídli pomoc či odvoz do 

kostela. Po mši svaté Vás srdečně zvu na faru. 

CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA pořádá: 

UKÁZKOVÁ HODINA A ZÁPIS DO MINIŠKOLKY 

Úterý 4. 11. od 8.30 – 11.30 

Pro děti od 2 let, s sebou svačinu, pití, přezůvky. 

Tato lekce je zdarma,dále již platba předem, dle přihlášení. Dopoledne 100,-Kč 

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ A ZVÍŘÁTEK - LAMPIČKOVÝ PRŮVOD 

Pátek 14. 11. odchod od MK v 17.00sraz od 16.30, odchod v 17.00 

Zveme všechny rodiče a prarodiče s dětmi,pojďte s námi za paní Zimou, uspat 

všechny broučky k lesní chatě Doubravě.Na každého malého účastníka čeká 

dárek.Vyrobte si své světýlko (lampičku) a vezměte krmivo pro zvěř. 

Na akci spolupracují: Město Litovel, Trubači z Doubravy a Myslivecký spolek 

Možnost občerstvení, výtěžek určen na podporu projektů MC Rybička. 

Fotosoutěž o nejlepší foto, odměna: poukaz v hodnotě 400,-Kč na posezení 

 v Regio kavárně Ječmínek na náměstí. 

VÝROBA VÁNOČNÍCH PŘÁNÍ PRO SENIORY 

Čtvrtek 20. 11. od 8.00 – 17.00 

Přijďte pomoct vytvořit vánoční přání pro klienty Charity, pro děti volná herna. 

UKÁZKOVÁ LEKCE ZNAKOVÁNÍ PRO BATOLATA BabySigns 

Čtvrtek 20. 11. od 9.45 -11.00 

Zveme maminky s batolaty, na informační schůzku vedenou certifikovanou 

instruktorkou. 

ADVENTNÍ VĚNCE 

Čtvrtek 27. 11. od 15.00 – 18.00 

Zveme všechny maminky, babičky i slečny 

na výrobu vlastního adventního věnce dle fantazie. 

Cena kurzu 100,-Kč +ozdoby zakoupené v MC,pouze svíčky si doneste své. 

MIKULAŠ 

Čtvrtek 4. 12. od 17:00nebo od18:00hod.  Nutno sepřihlásit, bližší  info v MC. 

http://www.taizepraha.cz/program

