MŠE SVATÉ V ZIMNÍM ČASE
V týdnu Po 8.00 Litovel St 17.00 Litovel Čt 17.00 Červenka Pá 18.00 Litovel
Neděle 8.15 Červenka
9.30 Litovel
11.00 Rozvadovice 17.00 Litovel
 2. 12. - 1. adventní neděle - Žehnání adventních věnců
PODPORA PAPEŽSKÉHO MISIJNÍHO DÍLA - PERNÍČKY
Pečení perníčků proběhne na faře v sobotu 24. 11. od 13.00. Srdečně
zveme děti i rodiče, kteří mají chuť se zapojit. Následující neděli 2. 12.
po mši svaté se budou perníčky prodávat. Výtěžek je určen na papežské
misijní dílo.
Sbírky: 28. 10. Sbírka na misie
19. 11. Sbírka na kostel

FARNÍ ZPRAVODAJ
ŘÍMSKOKATOLICKÉ
FARNOSTI LITOVEL
28. 10. 2018
ČÍSLO
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CÍRKEVNÍ SILVESTR - 24. listopadu - Šternberk - téma Pyžamová párty
Církevní silvestr je akce, kterou vytváří animátoři šternberského děkanátu, pro všechny
mladé (věřící, či hledající) ve věku 13+, kteří chtějí strávit listopadový večer
v křesťanském společenství. Jde o společnou oslavu konce církevního roku a začátku
dalšího. Celá akce začíná v 18.00 večer mší svatou, po ní následuje zábavný program plný
her, tance, scének, seznamování, povídání s přáteli, jídla a (nealko) pití. Zakončení je
kolem půlnoci modlitbou a překvapením.
DĚTSKÁ SCHOLA: Zveme všechny děti, které chtějí zpívat Pánu, aby přišly do dětské
scholy. Schola by měla být pro děti školního věku. Budeme se těšit na každý hlásek.
Termíny zkoušek: pátky 9. 11. a 23. 11. před mší svatou v 17. hodin na faře.
DĚTSKÁ MŠE v Litovli každý 2. pátek v měsíci – 9. 11. a 7. 12. v 18 hod. v kostele
sv. Marka. Tuto mši bude schola doprovázet svým zpěvem.
DĚTI VÍRY
Zveme všechny děti 4+ do společenství Děti víry. Společně si budeme číst z Bible
a povídat si o Ježíši, hrát si, modlit se, tvořit a zpívat. Setkávat se budeme každou 1. středu
v měsíci od 15.00. do 16.00 v MC Rybička. 7. 11. 2018 se na vás moc těšíme! Děti, které
navštěvují CMŠ Svatojánek, můžeme se souhlasem rodičů vyzvednout přímo ve školce
a zavést do Rybičky. Tereza a Markéta Soldánovy, Hana Obšilová, 734 355 722
LVÍČEK – připomínáme všem dětem, které malují obrázky pro časopis Lvíček, že termín
odevzdání obrázků na téma podzim je do neděle 4.11. Obrázky můžete odevzdávat po mši
do zákristie. Předávání odměn proběhne na listopadové dětské mši.
VÝZVA PRO NOVÉ PŘISPĚVATELE
Všichni, kdo máte zájem se zapojit do tvorby našeho Farního zpravodaje, ozvěte se otci
Miroslavovi (osobně po mši, telefonicky či mailem – viz kontakty na zadní straně).
Přivítáme každého pomocníka.
©Vydala Římskokatolická farnost sv. Marka v Litovli
Neprodejné, pouze pro vnitřní potřebu.
Kontakt: P. Miroslav Bambuch,  731 402 149
www.farnostlitovel.czfarnost.litovel@centrum.cz

Drazí farníci,
poslední záchvěvy léta již definitivně odezněly, dny se krátí, stromy se zbavují
listí a to vše nám naznačuje, že podzim je v plném proudu. Ten podzim, který nám
přináší sychravé počasí, plískanice a silný vítr, ale i ten podzim, který odívá stromy
do překrásných barev a nechává vítr dělat akrobatické kousky s padajícími listy.
Ani se nemusíme dívat do kalendáře a pohled z okna
nám napoví, že se již blíží Dušičky – Památka všech věrných
zemřelých, čas, kdy intenzivněji myslíme a modlíme se za ty,
kteří nás předešli do Božího království. Věříme, že i oni se v nebi
za nás přimluví a na oplátku i my bychom jim měli intenzivněji
směřovat naše modlitby. Jak získat plnomocné odpustky a kdy
jsou dušičkové mše svaté se dozvíte na dalších stránkách našeho
zpravodaje.
Byť se v následujících dnech více zaměřujeme
na zesnulé, sami čteme tyto řádky a to nám říká, že jsme živí
a měli bychom se podílet na Božím díle. Každý dle svých možností a schopností. Jsem
rád, že se v rámci „Výzvy svatého Marka“ podařilo udělat v našem kostele dost práce
(důkladně vyčistit podlahy, uklidit oratoř a další). Dík patří všem dobrovolníkům, kteří
přiložili ruku k dílu. Pán Bůh zaplať.
Většina z Vás si určitě všimla, že v posledních týdnech se hudba a zpěv neline
z kúru, ale z boční kaple a také, že se kúr změnil v jedno velké staveniště. Práce
na opravě našich varhan finišují a my může pomoci, jak adopcí píšťal, tak modlitbou,
aby šla práce varhanickým mistrům dobře od ruky. Poprvé si budeme moci opravené
varhany poslechnout na koncertě Karla Martínka ve středu 31. října.
Jak vidno, stále se v naší farnosti něco děje a to je dobře, jelikož tím dáváme
okolí najevo, že máme chuť přiložit ruku k dílu, Božímu dílu.
Váš otec Miroslav

Expedice ECIŠEBARH anebo víkend pro tatínky s dětmi 14. – 16. 12.

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

Milé maminky, úžasná zpráva, můžete se na celý víkend zbavit svých drahých poloviček
a ratolestí! Vyšlete je na expedici! Je pro ně připraven program na faře v Hraběšicích.
Vyrážíme v pátek po mši svaté v 18.00 od fary. Návrat v neděli odpoledne. S sebou: osobní
věci, spacáky, přezůvky a sáňkovací potřeby, když nám napadne sníh :o))
Příspěvek 300,- Kč za rodinu na ubytování a stravu. Hlaste se prosím u otce Miroslava

Od 1. do 8. listopadu je možné získat plnomocné odpustky pro duše zemřelých, když
splníte tři základní podmínky: sv. zpověď v těchto či blízkých dnech, přijmete 8x svaté
přijímání v nejbližších dnech (nemusí to být jen mezi 1. – 8 listopadem, ale můžou to být
i následující dny, kdy přijímám 8x eucharistii s úmyslem obětovat ji za duše v očistci)
a třetí podmínka modlitba na úmysl svatého otce. První dva dny pak stačí modlitba
v kostele, další dny má být modlitba za zemřelé na hřbitově. Při nesplnění některé
z podmínek, získáváme vždy odpustky částečné.
Dušičkové mše svaté:
čtvrtek 1. 11. v 17.00 Červenka a v 18.00 Litovel
pátek 2. 11. v 17.00 Rozvadovice a v 18.00 Litovel

VARHANY V KOSTELE SVATÉHO MARKA
Restaurátorské práce na varhanách v kostele sv. Marka finišují a je na místě udělat malé
ohlédnutí zpět. Podíváme se nejen na opravu současných varhan, ale začneme pěkně
od začátku.
Současné varhany jsou třetími zdokumentovanými v kostele sv. Marka. Jelikož
historie kostela sahá až do 14. století, můžeme tušit, že varhan mohlo být i více. První
zmínka o varhanách v kostele je z roku 1631, kdy varhanář Pavel Viertel provedl opravu
varhan za 50 zlatých. V roce 1744 byly pořízeny nové varhany od známého mistra Jana
Pavla Wenigera, který působil v Olomouci. Současné varhany jsou v kostele od roku 1902.
Postavil je pražský varhanář Emanuel Štěpán Petr, jako svůj OPUS 145, tedy 145. dílo.
Cena varhan tehdy činila 11 250 Rakousko-uherských korun. Od roku 1950 až do roku
2010 se o údržbu varhan staral varhaník pan Mazánek. Nicméně běh času je neúprosný
a po více jak 100 letech už varhany potřebovaly „generální opravu“.
Restaurování varhan provádí firma DLABAL-METTLER s.r.o. z nedalekého
Bílska. Varhany bylo nutné kompletně rozebrat a jednotlivé díly převést do dílny,
kde se musely součásti zkontrolovat a opravit. Píšťaly se musely vyčistit, vyrovnat,
zacínovat a některé i vyměnit. Dřevěné části bylo nutné očistit a ošetřit proti dřevokaznému
hmyzu. Bylo také nutné vyměnit kožené části a byl pořízen nový ventilátor. To je jen výčet
z mnoha prací, díky kterým budeme mít možnost slyšet varhany v jejich plné kráse.
V současné době již probíhá finální montáž jednotlivých dílců. Například u píšťal musí
nejprve proběhnout „předlazení“ a až poté se montují na finální pozici.
Poprvé si budeme moci poslechnout nové varhany ve středu 31. října v 18.00,
kdy se v kostele odehraje koncert varhaníka Karla Martínka. Slavnostní žehnání varhan
bude v neděli 4. listopadu při mši svaté v 9.30.

CHARITNÍMATEŘSKÉCENTRUM RYBIČKA pořádá:
USPÁVÁNÍ BROUČKŮ A ZVÍŘÁTEK - LAMPIČKOVÝ PRŮVOD
pátek 16. 11. odchod z náměstí od knihy v 16.45 hod.
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 Litovel.
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.
DISKUZNÍ PÁTKY – dopoledne každý sudý pátek
Program: 9.00-9.30 příchod; 9.30-10.30 přednáška + diskuze; 10.30-… volná herna s dětmi
Témata: 2.11. s právničkou: Nástup do práce, co najdeme v zákoníku práce
16.11. s lékárnicí: Kašel, nachlazení, co s tím?
30.11. diskuze: Vánoční cukroví – recepty, rady
Naše štěstí začíná v našem nitru – Josef Schultz
Starost, jak vypadáme v očích druhých lidí, může přerůst v posedlost. Pokud si však
vážíme sami sebe, nebojíme se názoru ostatních. Jsou pro nás oči lidí zrcadly, v nichž
se hledáme, nebo jsou okny, v nichž se můžeme dotknout ducha druhých? Skutečný život
jiného člověka nikdy nepoznáme, ale můžeme si být jisti, že se od našeho příliš neliší.
Druzí lidé bojují s pokušeními a vydávají se napospas nejistotě stejně jako my. Každý z nás
chce samozřejmě být respektován a milován lidmi, na kterých mu záleží, a chce být
přijímán jako spolupracovník na cestě životem. Ale to všechno závisí na našem vnitřním
růstu, na našich vnitřních postojích. Naše štěstí začíná v našem nitru.
(Vlídná povzbuzení na každý den, Portál 2002)
Modlitba sv. Tomáše Akvinského
Pane, dej mi bdělé srdce, aby mě od tebe nevzdálila žádná ukvapená myšlenka, ušlechtilé
srdce, které by neponížil žádný nedobrý cit, přímé srdce, které nedá svést z pravé cesty
dvojznačným úmyslem, pevné srdce, které nezlomí žádná nesnáz, svobodné srdce, které
si nepodrobí žádná vášeň. Dej mi rozum, Pane, který tě poznává, moudrost, která tě nalézá,
život, který se ti líbí, vytrvalost, která s důvěrou k tobě lne, a důvěru, jež mě učiní zcela
tvým.

