Žehnání adventních věnců: proběhne 1. neděli adventní 29. 11. při ranní mši svaté
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 hodin. Budou totiž zahajovat
průvod od hlavních dveří s vlastnoručně vyrobenými a ozdobenými lampičkami. Po
rorátech jsou děti srdečně zvány na faru, kde dostanou snídani.
Příležitost ke svátosti smíření v adventu - Zpovídat se bude v Litovli od 16.00 hodin.
4. neděli adventní tj. 20. 12. 2015 je možno využít ke svátosti smíření.
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 13. 12. po mši svaté v Litovli.
Farní knihovna, bude otevřena 15. 11., 29. 11., 13. 12. a 3. 1. 2016 před i po mši svaté
Sbírky: 15. 11. Sbírka na Charitu
13. 12. Sbírka na opravy kostela
SPOLČO PRO MLADÉ: Přátelé, kamarádi, rádi bychom Vás touto cestou pozvali na
spolčo mladých. Scházíme se jednou za čtrnáct dní v pátek. Rok od roku je nás víc a
budeme moc rádi, když se k nám přidáš právě TY! Tak neváhej a přijď mezi nás. Letos se
v našem společenství zaměříme na různá aktuální témata, která nás zajímají mladé
křesťany. Budeme si promítat křesťanský magazín Za Obzorem, který nás těmito tématy
provede. Těšíme se na Tebe! Nikča Hamplová a Barča Ivaničová
TERMÍNY SPOLČA: 20.11; 4.12; 18. 12. 2015
PŘÍPRAVA BIŘMOVANCŮ V NAŠÍ FARNOSTI
Setkání všech biřmovanců se koná v sobotu 21. 11., 5. 12. a 19. 12. 2015 v 18:00 na faře
Klub ARCHA: Biblické hodiny pro děti (3 – 6let) povede paní katechetka Hana Obšilová.
Téma pro letošní rok je - Jak Bible vypráví o Ježíši. MC Rybička - modrá herna, každá 2.
středa v měsíci: 11. 11., 9. 12., 13. 1. od 16.30 do 18.00
SETKÁNÍ SENIORŮ
Uskuteční se v pondělí 9. listopadu v 8.30 hod. (v 8.00 mše sv.) na faře v Litovli.
V katechezi si představíme život a poslání bl. Zdenky Schelingové, které je spojeno s
řádem Milosrdných sester sv. Kříže. Přijďte načerpat duchovní povzbuzení pro každý den
svého života. Tyto setkání budou pokračovat každé druhé pondělí v měsíci.
Na setkání se těší Ludmila Hájková, Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk
PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI
V pondělí 7. 12. v 17.30h. na faře v Litovli proběhne setkání pastorační rady.
Prosím všechny členy o účast.
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FARNOSTI LITOVEL
5. 11. 2015
ČÍSLO 6/2015
„Bůh je světlo, a tma v něm vůbec není.“ (1 Jan 1,5)
Milí farníci,
stojíme před začátkem adventní doby. Čekají na nás tradiční akce roráty, Mikuláš,
živý Betlém nebo nejrůznější koncerty. Všechny tyto aktivity v sobě skrývají kromě jiného
i jedinečnou výzvu. Výzvu opravdově se připravit na Vánoce. Byl bych rád, kdybychom se
u rozsvícených adventních věnců připravovali nejen na rodinné Vánoce, ale i na liturgické
prožívání těchto svátku uprostřed našeho farního společenství. Právě o Vánocích by mělo
platit, že máme otevřené dveře nejen pro své nejbližší, ale pro každého, kdo do nich chce
vejít. Vánoční událost, kdy bylo Svaté rodině odepřeno pohostinství v Betlémě, a proto se
Ježíš narodil v chudých jeslích, by nás k tomu mohla inspirovat. Do našich chrámů zavítají
vzácní hosté, kteří k nám chodí jen jednou za rok. Připravme se na to, abychom je dokázali
vřele přijmout a pohostit nejen úsměvem, ale i zvěstí evangelia. Tak jako se v betlémském
chlévě v srdcích pastýřů a mudrců z východu zrodila víra v božství malého dítěte, tak i náš
kostel či naše společenství může (a věřím, že chce) Bůh použít k probuzení víry v srdcích
našich hostů. Podmínkou je však naše modlitba a láska. Přesvědčení, že to největší
bohatství, které můžeme svým blízkým i jednoročním hostům dát, je svědectví o „Živote,
který je světlem lidí“ (srov. Jan 1, 4). Uvěřme, že Bůh vede nejen nás, ale i ty, kdo nemusí,
a přesto o Vánocích zavítají na bohoslužbu či k jeslím. Nosme je ve svém srdci, sdílejme
Boží starost o jejich životy a věřme, že i jim se chce Bůh dát poznat. Změňme v adventu
své smýšlení a učme se své srdce otevírat pro Boha i pro lidi kolem sebe.
K tomu vám žehná a to vám všem vyprošuje
otec Josef
ÚČAST MALÝCH DĚTÍ NA MŠI SV.
Obracím na rodiče malých dětí. Milí rodiče, naprosto chápu, že pro vás není vůbec lehké
přicházet s malými dětmi do kostela, ale jsem přesvědčen, stejně jako vy, že je to dobré i
užitečné především pro jejich křesťanskou výchovu. Je mi také jasné, že občas se hlasitěji
projeví i to nejhodnější dítě a nevadí mi to. Přesto chci Vás poprosit o citlivé a k ostatním
účastníkům bohoslužby ohleduplné vedení svých děti na nedělních bohoslužbách.
Vycházejme si, prosím, vstříc, ať je naše nedělní bohoslužba pro nás všechny příležitostí
Boží slovo opravdu slyšet a soustředit se na tajemství eucharistie. Díky!

CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA pořádá:
VÝROBA VÁNOČNÍCH PŘÁNÍ PRO SENIORY
Čtvrtek 19. 11. od 8.00 do 17.00
Přijďte pomoct vytvořit vánoční přání pro klienty Charity, pro děti
volná herna.
ADVENTNÍ VĚNCE
Čtvrtek 26. 11. od 15.00 do 17.45
Zveme všechny maminky, babičky i slečny na výrobu vlastního adventního věnce dle
fantazie. Cena kurzu 120,-Kč + ozdoby zakoupené v MC, pouze svíčky si doneste své.
PŘIJDE SVATÝ MIKULÁŠ
Čtvrtek 3. 12. v 17.00 a v 18.00 v MC
Srdečně zveme děti s rodiči na mikulášskou nadílku. Přijde mezi nás Mikuláš s
doprovodem. Nutno předplatit v MC mikulášský balíček. Akce proběhne ve 2. setkáních,
kapacita jednoho setkání 20 dětí.
9. 12. MC ZAVŘENO Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ
JESLIČKY – ŽIVÝ BETLÉM
Čtvrtek 17. 12. od 9.00 do 12.00 u kostela sv. Marka, 15.00 -17.00 náměstí
Zveme rodiče s dětmi, školky, školy, navštivte s námi živý Betlém,
pojďte si prohlédnout předvánoční kostel sv. Marka, a vytvořte si drobnou vánoční ozdobu.
DOVOLENÁ OD 21. 12. DO 3. 1. 2016

PEČENÍ A PRODEJ PERNÍČKŮ
NA PODPORU PAPEŽSKÉHO 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 6. 12. po mši svaté se budou perníčky
prodávat. Výtěžek je určen na papežské misijní dílo .

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.
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 6.
prosince.
Mám pro Vás všechny také malé překvapení!
Určitě přijďte a nebojte se vzít i své kamarády.
Rád je poznám.
Váš Mikuláš

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ - KONCERT PALOKANTIRAKA LITOVEL
Koncertem, který vás přivede do vánoční nálady, bude Česká mše vánoční od Jakuba Jana
Ryby, kterou secvičila PALOKANTIRAKA (Palora pod vedením paní Marcely Barvířové
a Kantika pod vedením Ireny Blektové) a veřejnost, která se přihlásila do projektu Rybovka
pro Litovel.
Koncert se koná v neděli 13. prosince v 15 hod. v krásném prostředí kostela sv. Marka
v Litovli. Vstupné 80Kč předprodej, na místě 130Kč
VÁNOČNÍ KONCERT SPS SENZAKORD LITOVEL
Kostel sv. Marka neděle 20. 12. v 17 hod. Vánoční koncert PS Senzakord pod vedením
Hany Kaštanové. Program je rozdělen na tři části - vážný repertoár, koledy a klasika
předělaná do populáru. V mnoha případech se jedná o interpretačně náročné skladby.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016
Blíží se konec roku a s ním také příprava další tříkrálové sbírky.
V roce 2016 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 můžete přihlásit a získat další informace?
Charita Litovel – Ing. Zavadilová - tel: 736 750 222

POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH 2015
Den
Datum
Místo
4. neděle adventní
20. 12.
Červenka
Litovel
Rozvadovice
Litovel
Štědrý den
24. 12.
Litoveldětská mše sv.
Červenka
Litovel - půlnoční
Boží hod vánoční
25. 12.
Litovel
Rozvadovice
Sv. Štěpán
26. 12.
Červenka
Litovel
Červenka
Neděle – svátek Svaté rodiny
27. 12.
Litovel
Rozvadovice
Litovel - večerní
Slavnost Matky Boží Panny Marie 1. 1. 2016 Červenka
Litovel
Rozvadovice

Čas
8. 15
9. 30
11.00
17. 00
15. 00
21. 00
23. 00
9. 30
11. 00
8. 15
9. 30
8.15
9. 30
11.00
není
8. 15
9. 30
11. 00

