
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)  

Mše na úmysly Společenství Modliteb matek: 21. 11. v 8.00 u Sv. Marka 

Zveme maminky každého věku ke společné modlitbě za své děti, za svět ve kterém žijí a za 

sebe navzájem. „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a já vás občerstvím.“ (Mt 11,28) 

Mše svatá dětská: 30. 10., 13. 11. a 27. 11. v 17:00 

Zkoušky scholy: 30. 10., 13. 11. a 27. 11. v 16:00 na faře. Srdečně zveme všechny děti, 

které rády zpívají,  aby přišly na faru, kde společně nacvičujeme písničky ke mši svaté. 

Tvoříme tak společenství, kde platí „Kdo zpívá, dvakrát se modlí.“ 

Sbírky:   1. 11. Sbírka na opravy kostela 

15. 11. Sbírka na charitu  

Klub ARCHA: 11. a 25. 11. od 16:30 do 18:00 v MC Rybička (a dále jednou za 14 dní.) 
Biblické příběhy pro děti (3 – 6 let) vede paní katechetka Pavla Eibová.  

Spolčo pro mládeţ od 13 do 18 let: Víkend od 30. 10 do 1. 11. Strávíme společné na chatě 

na Malé Morávce. Na programu budou duchovní zamyšlení, společenské hry a výlet. 

Pokud dosud nenavštěvuješ spolčo a máš zájem se zúčastnit, ozvi se! 777 962 242           

13. 11. a 27. 11.  Začínáme večerní mší svatou, a poté pokračujeme setkáním na faře.Těší 

se na vás vedoucí Hana Chrudinová a Klára Havlíčková, Info: Chrudinovah@seznam.cz  

Farní knihovna, bude otevřena 1. 11., 15. 11. a 29. 11. před i po mši svaté.  
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Nauč nás počítat naše dny, ať dojdeme k moudrosti srdce. (Ž 90, 12) 

Milovaní, 
nastává měsíc, kdy budeme více pamatovat na naše blízké zemřelé. Jistě každý, 

kdo ztratil blízkou osobu, může být naplněn rozličnými pocity, ale smrtí začíná přirozený 

život každého z nás, tudíž nebe. A tak každý máme přehodnocovat své skutky s pohledem 

ke smrti, která nás spojí se Stvořitelem a také s našimi blízkými, kteří nás předešli. A tak 

tušíme, že tyto svátky jsou svátky velkého očekávání. Toužíme se setkat s realitou nebe a 

našich blízkých a zároveň oni očekávají naši přímluvnou modlitbu, pokud jsou v očistci.  

Tento rámec vystihuje podstatu církve, která neustále čeká jako na rozbřesku dne, 
kdy vyjde slunce a zazáří Kristus v plné slávě. Cožpak by zde mohla být beznaděj či 

chmura? Vždyť Zmrtvýchvstalý svým blízkým mnohokrát zopakoval: „Nebojte se!“    

(srov. Mt 28,10) 

K hlubokému prožití tohoto období Vám žehná            Váš otec Josef 

MODLITBA ZA MILOST ŠŤASTNÉ SMRTI: 

Stvořil jsi nás, Bože, k svému obrazu  

a tvůj Syn se za nás vydal na smrt;  
slyš naše pokorné prosby a veď nás,  

ať zůstáváme stále bdělí a vytrvale se modlíme,  

a odchod z tohoto světa ať nás nezastihne nepřipravené,  
abychom šťastně došli k tobě  

a radostně spočinuli v náruči tvého milosrdenství.  

Amen. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2010 

Blíží se konec roku a s ním také příprava další tříkrálové sbírky.  

V roce 2010 bude tato sbírka probíhat v sobotu 9. ledna.  Protože je 

dosti časově náročné skloubit vše dohromady, hledáme již nyní 

koledníčky do tříkrálových skupinek i jejich vedoucí. Malým dětem 

přizpůsobíme trasu jejich věku, občerstvení bude zajištěno na faře. 

Kde se můţete přihlásit a získat další informace? 

Charita Litovel – Ing. Zavadilová  - tel: 736 750 222   

http://email.seznam.cz/newMessageScreen?sessionId=&to=mailto:Chrudinovah%40seznam%2ecz
http://www.farnostlitovel.cz/
http://email.seznam.cz/readMessageScreen?sessionId=&folderId=inbox&messageId=1799&messagePos=1##


LIDOVÉ MISIE V LITOVLI 
„Misie – čas milosti“ 

V naší farnosti proběhnou lidové misie od 

pátku 19. 3. do květné neděle 28. 3. 2010. Jistě známý 

termín pro naše babičky, kdy lidové misie byly 

pravidelnou součástí života farnosti. Není to pokus o 

znovuobnovení staré tradice, nýbrž nový požadavek 

církve, která nabádá k nové evangelizaci. 

Apoštol Pavel napsal Římanům: „Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke 

spasení pro každého, kdo věří." (Ř 1,16) Máme příležitost k obnově víry skrze službu 
misionářů, kdy můžeme zakusit jedinečným způsobem Boží přítomnost, lásku a 

milosrdenství. 

Misie nejsou jen pro ty, kteří chodí do kostela. Pozvání platí pro všechny, každý v 

sobě může probudit dobro. Aby misie mohly přinést svůj užitek, je třeba je vzít vážně. 

Mohu si v misijním týdnu udělat čas, mohu v sobě vzbudit očekávání toho, co mi Bůh 

skrze misie nabízí. 

Žijeme ještě v atmosféře nedávné návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně, který 

nám připomenul Ježíšova slova z Matoušova evangelia „Pojďte ke mně, všichni, kdo se 

lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím" (Mt 11,28). A dodal: „Ježíš zve každého svého 

učedníka, aby s ním zůstal, aby v něm našel posilu, oporu a útěchu. Ježíš nikdy své přátele 

neopustí. Ujišťuje o své pomoci, protože nic nelze konat bez něho, zároveň však vyžaduje, 

aby se každý osobně nasadil a šířil jeho univerzální poselství lásky a pokoje."  
Lidové misie jsou příležitostí, kdy můžeme každý zakusit Boží blízkost a moc v 

našem životě a říci se sv. Pavlem: „Vím, komu jsem uvěřil." (2Tim, 1,12) 

Prvním krokem misionářů bude ohlášení misií ve farnosti v neděli na Krista Krále 

22. 11. 2009 ve všech kostelech naší farnosti. Moc Vás prosím o modlitbu, aby misie byly 

požehnáním pro celou farnost.        Otec Josef 

KAPLE SV. JIŘÍ – STAVEBNÍ DENÍK – Č. 3. 
V současné době probíhá restaurování maleb interiéru kaple. Restaurování vnitřní 

výmalby objektu tvoří velmi specifickou součást celé obnovy kaple, která je po finanční a 

technologické stránce velmi náročná.  

Poměrně rozsáhlým sondážním průzkumem byl zjištěn výskyt původní 

pozdněgotické výmalby a několika dalších, velmi hodnotných, renesančních a 

manýristických vrstev: k původní vrstvě z konce 15. stol patří 10 konsekračních křížů a 

iluzivně malované architektonické prvky (např. okenní špalety, zvýraznění klenebních 

žeber apod.) a výzdoba erbovních štítků na klenbě (zachovaná jen částečně.)  

Restaurování výzdoby interiéru je nyní ve fázi odkrývání přemaleb na původní 

historické vrstvy. Celková plocha výmalby interiéru je asi 600 m2.  

Jde o velmi náročnou a zdlouhavou práci, která vyžaduje maximální 

soustředěnost, aby nedošlo k poškození historických vrstev. Přesný rozsah dochování výše 
uvedených umělecko-historicky hodnotných vrstev bude znám až po celkovém sejmutí 

všech novodobých vrstev. Teprve na základě tohoto plošného odkryvu a dalších průzkumů 

bude možno stanovit detailní koncepci restaurátorského zásahu.  

                     Vaši restaurátoři 

SPOLEČENSTVÍ MLADÝCH  

NA SETKÁNÍ SE SVATÝM OTCEM  

V BRNĚ A STARÉ BOLESLAVI 
Je neděle 27. září, těsně před pátou. 

Před kostelem v Července už netrpělivě 

přešlapuje třináct mladých lidí a všichni se 

svorně klepou zimou. Zanedlouho však 

přijel nádherný červený mikrobus, v němž 

jsme následně strávili celé dva dny. Zbylé 

účastníky zájezdu jsme přibrali v Litovli 
nebo až po mši v Brně, takže do Staré 

Boleslavi nás jelo celkem devatenáct. Kolem 

půl sedmé jsme dorazili do Brna; pro dnešní den se z dálnice stalo obrovské parkoviště pro 

autobusy. Byl úžasný pohled na ty proudy poutníků pochodujících po dálnici směrem k 

letištní ploše.  

Cesta do sektorů trvala dlouho. Náš sektor A2 byl poměrně vepředu, jedinou 

nevýhodou bylo, že Svatý otec projížděl kolem všech ostatních sektorů, jen kolem toho 

našeho ne... A potom jsme ho měli během celé slavnostní mše schovaného za masivním 

sloupem, ale jinak všechny ministranty jsme viděli... 

Hned po mši v Brně jsme se vydali na dlouhou cestu do Staré Boleslavi, kam jsme 

dorazili v podvečerních hodinách. Na rozdíl od bodrých Moraváků na dálnici v Brně tady 

po nás chtěli zaplatit parkovné. Po příjezdu jsme řešili celkem zásadní dilema, jestli hned 
jít na předprogram do města, nebo napřed postavit stany. Vyhrál předprogram... 

V noci, když jsme se vrátili, nám však byla taková zima, že to spoustu z nás 

odradilo od stavění stanů, zvláště v případě, že už bylo dávno po půlnoci a ve 4 h ráno se 

otvíral areál. Ale přece se našlo devět lidí, kteří sbalili stany a spacáky a zamířili do 

stanového městečka. Zbylá polovina si rozbalila spacáky a nějakým nevysvětlitelným 

způsobem se „nasáčkovala“ do toho malého úžasného červeného mikrobusu tak, aniž by si 

nějak překáželi.  

Nejranější ptáčata už o půl šesté vyletěla z mikrobusu a šla do areálu zabrat výhodné 

místo pro všechny. Také ve Staré Boleslavi jsme dostali vstupenky do sektoru, který byl 

blízko hlavního pódia... Svatého otce jsme viděli projíždět v papamobilu kousek od našeho 

místa - úžasný pocit. (Sloup ve výhledu sice také byl, ale už nám neschovával Svatého 
otce, ale jen některé biskupy.) A tam nás překvapila malá skupinka litovelských poutníků, 

kteří přijeli na mši s P. Josefem Rosenbergem.  

I při zpáteční cestě do Litovle nad námi drželi ochrannou ruku naši andělé strážní, 

takže jsme se v pořádku dostali domů. Na putování za Svatým otcem do Brna i do Staré 

Boleslavi budeme dlouho vzpomínat.                   Maruška Mazáková 

PEČENÍ A PRODEJ PERNÍČKŮ  

NA PODPORU PAPEŢSKÉHO MISIJNÍHO DÍLA 
Pečení perníčků proběhne na faře v sobotu 28. 11. od 13. hod. Srdečně 

zveme děti i rodiče, kteří mají chuť se zapojit. Následující  neděli 8. 12. 

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

misijní dílo.    


