ROZVRH NÁBOŽENSTVÍ VE FARNOSTI LITOVEL 2019/2020
ZŠ Červenka – náboženství začíná 23. září
1. a 2. tř. - pondělí (každý lichý týden) 12.30 – 13.15
3., 4. a 5. tř. - pondělí (každý lichý týden) 13.15 – 14.00
ZŠ Vítězná Litovel – náboženství začíná 26. září
1. až 5. tř. - čtvrtek 13.00 – 13.45
ZŠ Jungmanova Litovel – náboženství začíná 25. září
1. a 2. tř. - pátek 13.00 – 13.45
3. tř. - pátek 12.15 – 13.00
4. a 5. tř. - středa 13.00 – 13.45
Náboženství na faře – náboženství začíná 26. září
bude rozděleno do dvou skupin s ohledem na jiné aktivity dětí
1. skupina 6. až 9. tř. - čtvrtek 14.10 – 14.55
2. skupina 6. až 9. tř. a středoškoláci - čtvrtek 15.30 – 16.15
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: každý 2. pátek v měsíci před dětskou mší svatou, v 17.00 na faře.
DĚTSKÁ MŠE v Litovli každý 2. pátek v měsíci – 12. 10., 9. 11. a 7. 12. v 18h. v kostele
sv. Marka. Tuto mši bude dětská schola doprovázet svým zpěvem.
Sbírky: 13. 10. - na misie
20. 10. - na opravy kostela
3. 11. - dušičková na charitu
DEN SMÍŘENÍ FARNOSTI – 19. 10.
Začíná v 13.30 růžencem, ve 14.00 budou chvály a v 14.30 bude mít přednášku o smíření
o. Vojtěch Koukal z komunity blahoslavenství v Dolanech. Po přednášce budou ještě
chvály, přestávka, adorace a mše svatá. Po mši svaté agape na faře (malá hostina). Na den
smíření jste všichni srdečně zvání.
OZNÁMENÍ:
 Sledujte web farnosti, dávám tam aktuální informace - www.farnostlitovel.cz
 Kalendář našeho děkanátu pro rok 2020 je již možné zakoupit v kostele za 60,-Kč
 Časopisy, které jsou v kostele volně položené na stolku, jsou zdarma k dispozici
(Milujte se, RC Monitor, Světlo)
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Drazí farníci,
děti zasedly do školních lavic a to nám značí, že začal nový školní rok.
Prázdniny se svou nahodilostí jsou už za námi a opět začínají pravidelná setkávání
mladých i starších, výuka náboženství a spoustu dalších aktivit, které přes prázdniny
ustoupily, aby přenechaly místo jiným.
Neuškodí malé ohlédnutí za tím, co se během prázdnin a době
předprázdninové podařilo v naší farnosti uskutečnit. Můžeme začít na Července. Zde
byl dlouhodobý problém s odtokem dešťové vody, která zatékala pod zdi kostela.
Přístup k inkriminovanému místu byl jen z klášterní zahrady a bylo nutné obkopat
celou zeď a provést řádné odvodnění. Díky dobrovolným brigádám se podařilo dílo
dokončit. Dále je potřeba vyzdvihnout všechny, kteří se podíleli na přípravě, průběhu
a úklidu tradiční pouti - „Obrázku“. Po tolika letech se to může zdát jako rutina, ale nic
se samo neudělá.
V Litovli se podařilo dokončit úpravy na farní zahradě, kde přibyl
i přebalovací pul a chystá se ještě skluzavka s houpačkou. Na tento herní prvek se
podařilo vybrat peníze při akci „Farní kafe“. Budova fary je již ze dvou stran obehnána
lešením a chystá se oprava fasády. Nejvíc práce se podařilo udělat na domě
„sv. Františka“ (budova vedle fary) a práce se dostávají do závěrečné etapy. Dům se
musel nejprve celý vyklidit, následně opravit podkroví, provést terénní úpravy před
budovou, opravit sociální zařízení a ještě spoustu dalšího.
Je vidno, že práce se daří udělat mnoho a to vše díky vám všem, kteří
přikládáte ruku k dílu a myslíte na zdárně dokončené dílo v modlitbách. Toto vše
dosvědčuje že naše víra se projevuje nejen slovy, ale i skutky.
Díky živé víře se dají konat velké věci a zázraky. Proto vám všem
do následujícího období přeji, aby byla vaše víra živá a byla vaší pevnou skálou, tedy
dobrým základem pro velký dům, do kterého se vejde co nejvíce lidí.
PS: Tím domem by mělo být vaše srdce.
Váš otec Miroslav

CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA pořádá:
BAZAR-prodej od maminek
podzim - zima, bližší informace v MC
středa 25. 9. od 7.00 – 17.00 a čtvrtek 26. 9. od 8.00 – 10.00
Prodej dětského a těhotenského oblečení, sportovního vybavení, apod.
PŘEDNÁŠKA JIŘÍHO HALDY – speciální pedagog a lektor vzdělávání
čtvrtek 10. 10. 2019 v 16.00
Pravidelný týdenní program a veškeré aktuality naleznete na stránkách www.mcrybicka.cz.

FARNÍ POUŤ – Žarošice – 21. září
Odjezd autobusu 7.00 Červenka, 7.05 Litovel autobusové nádraží, 7.08 Rozvadovice a
Unčovice

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
v pondělí 21. 10. 2019 v 9.00. Od 8.00 je možnost sv. smíření.
Prosím, aby ti, kdo mají ve své blízkosti nemocné, nabídli
pomoc či odvoz do kostela.
Po mši svaté Vás srdečně zveme na faru na malé občerstvení.
BIŘMOVÁNÍ A PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTEM (křest a svaté přijímání)
Příprava bude rozdělena do dvou skupin.
1. Středoškoláci - vždy každý druhý a čtvrtý pátek v měsíci po večerní mši svaté
2. Pracující, vysokoškoláci a jiní - vždy každou druhou a čtvrtou středu po večerní mši
svaté
První příprava pro středoškoláky bude v pátek 11. října a první příprava pro pracující
a ostatní bude ve středu 9. října.
Přihlášky jsou na farním webu, či vzadu v kostele. Vyplněné vhazujte do schránky u fary.
Na setkání se těší o. Miroslav Bambuch. V případě dotazů volejte 731 402 149.
DĚTI VÍRY
Zveme všechny děti 4+ do společenství Děti víry. Společně si budeme číst z Bible, povídat
si o Ježíši, hrát si, modlit se, tvořit a zpívat. Setkávat se budeme asi každé 1. pondělí
v měsíci od 16.00 do 17.00 v MC Rybička – bude ještě upřesněno. Moc se na vás
těšíme! Děti, které navštěvují CMŠ Svatojánek, můžeme se souhlasem rodičů vyzvednout
přímo ve školce a zavést do Rybičky. Tereza a Markéta Soldánovy
Ve středu 18. září se bude konat v 8.30 mše svatá za účasti dětí z MŠ Svatojánek.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ
Zveme všechny seniory na pravidelná setkávání, která budou probíhat každé 2. a 4.
pondělí v měsíci po ranní mši svaté (8.00).
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI LITOVEL
Adorační den se bude konat v pátek 4. 10. v kostele svatého Marka. Začátek bude v 14.00
a 18.00 proběhne zakončení mší svatou.
SPOLEČENSTVÍ MLADŠÍ MLÁDEŽE
Pátek 20. 9. a 18. 10. po mši svaté.
“Potáborko“ - 28. - 30. 10.
AKCE V RÁMCI DĚKANÁTNÍ MLÁDEŽE
pátek 11. 10.
Mládežnický pátek
Litovel
sobota 30. 11.
Církevní Silvestr
Šternberk
pátek 20. 12.
Vánoční mlád. pátek
Medlov
pátek 17. 1. 2020 Mládežnický pátek
Uničov
pá-ne 28.2.-1.3. Víkendovka
Libina
pátek 20. 3.
Křížová cesta
Ruda
pá-so 3. - 4. 4. Děkanátní setkání
Újezd u Uničova
pá-so 17.-18. 4. Extrém
pá-so 29.-30. 5. Noční pouť
z Červenky na Sv. Kopeček
pá-ne 19.-21. 6. Stanovačka
Nová Hradečná
DOŽÍNKY STATEK DOUBRAVSKÝ DVŮR (Nový Dvůr u Červenky)
V sobotu 5. 10. poděkujeme za sklizeň (mše svatá v 9.00) a pak prožijeme den na Dvoře.
Zde bude spousta zábavy pro malé i velké.
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.
Ranní modlitba posledních optinských starců
Pane, dej, abych s duševním pokojem přijímal všechno, co mi přinese tento den.
Dej, abych se ve všem úplně odevzdal do tvé svaté vůle; každou hodinu tohoto dne mě
ve všem uč a podepři.
Všechny zprávy, které během dne obdržím, mě nauč přijímat s pokojnou myslí a pevným
přesvědčením, že ve všem je tvá svatá vůle.
Ve všem, co dělám, a ve všem, co říkám, veď moje myšlenky a city.
Ve všech neočekávaných situacích nedopusť, abych zapomněl, že všechno jsi seslal ty.
Nauč mě jednat přímo a rozumně s každým členem rodiny, abych nikoho nezarmoutil
a nikomu neublížil.
Pane, dej mi překonat tíhu nového dne a zvládnout všechny události v jeho průběhu.
Veď mou vůli a nauč mě modlit se, doufat, věřit a odpouštět.
Amen.

