
RORÁTY V LITOVLI A NA ČERVENCE 
Roráty budou probíhat každé úterý v Litovli v 6:45 hodin a také ve čtvrtek na Července 
v 6:45. Děti se sejdou ještě před začátkem rorátů v 6:40 hod.. Budou totiž zahajovat 
průvod od hlavních dveří s vlastnoručně vyrobenými a ozdobenými lampičkami. Po 
rorátech jsou děti zvány na faru, kde dostanou snídani. 

PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍ ŘENÍ V ADVENTU  
4. neděli adventní tj. 18. 12. 2011 je možno využít ke svátosti smíření.  
Zpovídat se bude v Litovli od 16.00 hodin.  

ADORACE U BETLÉMA U SV. MARKA V LITOVLI  
Na svátek Narození Páně – 25. 12. bude otevřen kostel k modlitbě a návštěvě Betléma, jde 
o možnost přiblížit podstatu Vánoc všem lidem z města. 
Prosím Vás o pomoc při zajištění služeb- nejen hlídání kostela, ale i modlitbu u narozeného 
Krista. Bližší informace a rozpis služeb budou k dispozici v neděli 18. 12. po mši svaté 
v Litovli.  

Mše svatá dětská: 6. 1. 2012 v 17:00 – žehnání tříkrálovým koledníkům  

Sbírky:  18. 12. na opravy kostela  

Klub ARCHA:   21. 12. 2011, 4. 1., 18. 1., 1. 2., 15. 2., 29. 2., 14. 3., 28. 3., 11. 4., 25. 4., 
9. 5., 23. 5., 6. 6., 20. 6. 2012 od 16:30 do 18:00 v MC Rybička.  
Biblické hodiny pro děti (3 – 7let) vede slečna katechetka Hana Chrudinová.  

Farní knihovna, bude otevřena 5. 12., 19. 12. a 9. 1. 2011 před i po mši svaté.  
Nové číslo časopisu Rodinný život – Předávání víry 
Snaha předávat vzácný dar víry dětem, těm maličkým i dorůstajícím, je současně 
obohacením a pozváním k prohloubení víry vlastní. Nové, předvánoční číslo časopisu 
Rodinný život je o objevování tohoto obdarování. Rozhovory přibližují život a aktivity 
Komunity Blahoslavenství a Komunity Benedictus. Otec Rudolf Smahel vypráví o tom, že 
vnitřní pravdivost je nejlepším svědectvím. Kateřina Lachmanová přibližuje spiritualitu 
laiků. Kardinál Antonelli, předseda Papežské rady pro rodinu, se zamýšlí nad povoláním 
rodiny.  I drobné rodinné rituály mohou mít mnohem větší hodnotu, než se nám na první 
pohled zdá.      V pravidelných rubrikách se děti zaposlouchají do pohádky na dobrou noc, 
želvička Loudalka je seznámí s růžencem. Nechybí soutěže pro malé i velké, křížovka a 
pozvání na zajímavé adventní akce. 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME:  
VÁNOČNÍ KONCERT NA ČERVENCE 
V úterý 20. 12. v 17:00 v kostele sv. Alfonse na Července se uskuteční tradiční vánoční 
koncert – účinkuje Červeňáček - pěvecký sbor při ZŠ a MŠ Červenka a ZUŠ Litovel  

VÁNOČNÍ KONCERT KANTIKY LITOVEL  
účinkuje: Smíšený pěvecký sbor Kantika 
Sobota 18. 12. v 16:00 v kostele sv. Marka, vstupné dobrovolné 
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„Betlémské Dítě, Králi pokoje, jež zjevuješ Boží lásku, dej, abychom se 
nebáli otevřít dokořán svá srdce k vyhlídkám naděje.“          (Jan Pavel II.) 

Milí farníci, 
vstoupili jsme do adventu, pro mnohé z nás tak milý a požehnaný čas. 

Těšíme se na rorátní mše, na které si budeme muset sice přivstat, ale které 
doprovází tuto dobu přípravy na oslavu narození Boha, který se stal jedním z nás. 
Budeme moci prožít zastavení při rodinné modlitbě doma u adventního věnce 
anebo při adoraci v tichu kostela. V čase příprav našich domovů nezapomeneme 
ani na přípravu naší duše – vždyť v předvánočním čase více než kdy jindy toužíme 
přijmout Boží odpuštění. Kéž se každému z nás podaří udělat alespoň malý krůček 
(nebo několik malých krůčků) na cestě k setkání s Narozeným Králem, který 
překonává vzdálenost mnohem větší než my: on – Bůh – se stává člověkem. Boží 
Syn našel cestu k nám lidem. Kéž také my najdeme cestu jeden k druhému a jsme 
pozorní zvláště k těm „malým a chudým“. 

Ze srdce vám všem přeji pokojné a radostné svátky vánoční a žehnám vám 
do nového roku,                    otec Josef 

Milé děti, 
už brzy se chystám opět navštívit Vaši farnost. Jsem zvědav, 
jak jste za celý rok vyrostly a hlavně – jak jste pokročily na 
své cestě v konání dobra a v lásce k Pánu Bohu. Doslechl 
jsem se, že také chcete obdarovat chudé děti, penězi 
z prodeje perníčků a pohlednic.  
Mám radost z Vaší tvořivosti, chuti udělat něco pro druhé a 
doufám, že Vás podpoří dospělí. Velice se těším na setkání s 
Vámi při ranní mši svaté v neděli 5. Prosince. 
Mám pro Vás všechny také malé překvapení! 
Určitě přijďte a nebojte se vzít i své kamarády. Rád je 
poznám.                                             
                 Váš Mikuláš 



CHARITA INFORMUJE:  

Tříkrálová sbírka 2012 
Účelem Tříkrálové sbírky není jen vybrat co nejvíce 
peněz, ale také vychovávat mladou generaci k solidaritě, 
spoluzodpovědnosti a lidskosti. Vede k tomu, aby pochopili, že jsme 
odkázáni jeden na druhého. Jestliže teď nepomůžeme tam, kde je třeba, 

nemůžeme očekávat, že až budeme strádat my nebo naši blízcí, někdo pomůže nám.  
V minulé Tříkrálové sbírce pomohlo 102 skupinek koledníků Charitě vybrat v celém 
regionu střediska Litovel (47 obcí) částku 408 656,- Kč.  Část sbírky určenou pro vlastní 
projekty Charity v Litovli jsme využili následovně:  
 100 000,- Kč     ........... podpora provozu Charitní pečovatelské služby 
   92 000,- Kč     ........... rekonstrukce prostor Charity 
   45 000,- Kč     ........... přímá pomoc sociálně slabým rodinám  
Zbývající částka byla použita: na humanitární pomoc v zahraničí, kterou organizuje přímo 
Sekretariát Charity České republiky v Praze, na projekty a poradenskou činnost 
Arcidiecézní charity Olomouc a 5% z vybrané částky na režii sbírky (výroba pokladniček, 
tisk složenek, příprava Tříkrálového koncertu).  
Tříkrálová sbírka bude probíhat především o víkendu 7. a 8. ledna, v některých obcích ale 
může proběhnout i v pracovní dny (toto rozhodnutí necháváme na místních kolednících), 
koledování by mělo být ukončeno nejpozději do 15. ledna.  V Litovli bude sbírka zahájena 
v pátek 6. 1. 2012 v 17:00 dětskou mší spojenou s požehnáním pro koledníky.  
Zbývá už jen připomenout, že organizace sbírky bude stejná jako v minulém roce:  
Všechny skupinky koledníků budou přesně evidovány, stejně jako sbírkové pokladničky. 
Každá skupinka koledníků bude mít svého vedoucího. Ti pak budou vybaveni potvrzenou 
průkazkou, která je bude opravňovat vybírat peníze na Tříkrálovou sbírku. Pokladničky 
budou zapečetěny na příslušném obecním nebo městském úřadě, kde také bude výnos 
sbírky spočítán a poté převeden na konto Tříkrálové sbírky Charity České republiky.  
Děkujeme za všechny, kterým Váš dar prospěje. 
Charita Šternberk, středisko Litovel – Ing. Ludmila Zavadilová  - tel: 736 750 222   

CHARITNÍ MATE ŘSKÉ CENTRUM RYBI ČKA 
pořádá:  
PŘIJDE SVATÝ MIKULÁŠ  
Čtvrtek 1. 12. od 17.00, malý sál Záložna.  Cena balíčku 65,- Kč. 
Srdečně zveme děti s rodiči na mikulášskou nadílku. Přijde mezi nás 

Mikuláš s čertem a andělem. Nutno předplatit v MC mikulášský balíček. Kapacita 50 míst.  

JEŽÍŠKOVA POŠTA  
Úterý 13. 12., od 9.30, zahrada CMŠ Svatojánek 
Zveme prarodiče a rodiče s dětmi na soutěžní dopoledne. Po splnění soutěžních disciplín, 
dostanou děti malou odměnu a mohou odeslat Ježíškovou poštou svůj dopis pro Ježíška, který si 
s sebou donesou z domu. Cena 40,- Kč 
STALO SE V BETLÉM Ě 
Neděle 25. 12. od 16.00 kaple sv. Jiří 
Dětské vánoční představení pro rodiče s dětmi a prarodiče. Také možnost prohlédnutí  
betléma v kostele sv. Marka 

VÁNOČNÍ BALÍ ČEK DĚTEM NA UKRAJIN Ě 
Celkem na 255 vánočních dárků odveze Arcidiecézní charita 18. prosince na 

Ukrajinu, aby je předala konkrétním, předem vytipovaným sociálně potřebným dětem z 
dětských domovů a chudých rodin. Mnohdy to bývá pro obdarované děti vůbec první dárek 
v jejich životě. Tato akce je pořádána od roku 2008 a pokaždé se setkala s velkým zájmem. 
O každém dítěti zařazeném do projektu Vánoční balíček má Arcidiecézní charita předem 
připravené informace jako např. jméno a příjmení, věk, výšku, míry, popř. osobní zájmy, či 
jiné specifické potřeby apod. Tyto informace pak nabízí veřejnosti a potencionálním 
dárcům. Dárce poté na základě těchto údajů balíček připraví a předá Arcidiecézní charitě 
Olomouc, která zajistí přepravu a předání balíčků dětem.  
  Do akce Vánoční balíček se zapojují každý rok desítky jednotlivců, rodin, 
místních Charit i dalších organizací. Litovelská Charita se této akce účastní podruhé. Letos 
jsme si vybrali třináctiletou dívku  Svitlanu Nykorovyč z dětského domova ve městě 
Kolomyja. Pracovnice našeho střediska mezi sebou už od začátku listopadu shromažďují 
finanční prostředky na tento účel. Doufám, že se nám brzy podaří získat přibližně 1000 
korun (taková by měla být hodnota každého dárku, aby byly všechny děti spravedlivě 
poděleny), abychom Svitlaně mohli splnit její vánoční přání.  

Máte chuť se také přidat? Letošní děti jsou už rozebrány, ale na našem středisku 
Charity (Vítězná ulice, naproti Albertu) může každý podle svého uvážení a možností 
přispět na dárek pro Svitlanu. 
        Ludmila Zavadilová 

Dobrý Bůh ať vám všem dá prožít pokojný adventní čas! 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH  

Den Datum Místo Čas 

Červenka 8. 15 
Litovel 9. 30 
Rozvadovice 11.00 

4. neděle adventní 18. 12. 

Litovel 17. 00 
Litovel-  
dětská mše sv. 15. 00 

Červenka 21. 00 
Štědrý den 24. 12. 

Litovel - půlnoční 23. 00 
Litovel 9. 30 Boží hod vánoční 25. 12. 
Rozvadovice 11. 00 
Červenka 8. 15 

Litovel 9. 30 
Neděle – svátek Svaté rodiny  
(Sv. Štěpán) 26. 12. 

Rozvadovice 11. 00 
Červenka 8. 15 
Litovel 9. 30 

Slavnost Matky Boží Panny Marie 
1. 1. 2012 

Rozvadovice 11. 00 

 


