OD 28. 10. JE ZMĚNA ČASU VEČERNÍCH BOHOSLUŽEB NA 17. HOD.!!
Sbírky: 21. 10. Sbírka na misie
18. 11. Sbírka na opravy kostela
Klub ARCHA: 31. 10., 14. 11. a 28. 11. 2012 od 16:30 do 18:00 v RC Rybička v nových
prostorách - v budově charity na ulici Vítězná 1129, v 1. patře. Biblické hodiny pro děti
(3 – 7let) vede paní katechetka Hana Obšilová. Téma pro letošní rok je Nový zákon.
SPOLČO PRO MLADÉ: 26. října a 2. listopadu po mši svaté na faře v Litovli
Farní knihovna: bude otevřena 21. 10., 4. 11. a 18. 11. před i po mši svaté.

FARNÍ ZPRAVODAJ
ŘÍMSKOKATOLICKÉ
FARNOSTI LITOVEL
12. 10. 2012

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY
Plnomocné odpustky pro duše zemřelých, které potřebují očištění, můžeme získat prvních
osm listopadových dnů. Podmínkou je: přijetí svátosti smíření, Eucharistie, modlitba na
úmysl Svatého otce (Otče náš a Zdrávas či jiná modlitba). Dále je třeba se na hřbitově
pomodlit za zemřelé. Od poledne 1. 11. do půlnoci 2. 11. je možné odpustky pro duše v
očistci získat návštěvou kostela spojenou s Modlitbou Páně a Vyznáním víry.
Předpokladem je, že pokřtěný katolík, který je ve stavu milosti, má úmysl odpustek získat a
nemá sebemenší zalíbení v hříchu. Zpověď stačí přijmout v několikadenním rozmezí. Na
jejím základě lze získat více odpustků, avšak pro každý odpustek zvlášť je nutné přijmout
Svátost oltářní a pomodlit se dané modlitby. Na každý den se získá vždy jen jeden
plnomocný odpustek. Pokud nebudeme v milosti posvěcující, nemají modlitby, pro naše
zemřelé, účinek.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME:
PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI
V pondělí 22. 10. v 19:00 na faře v Litovli proběhne setkání pastorační rady. Prosím
všechny členy o účast. Na programu bude plán akcí pro farnost na příští rok.
PODZIMNÍ KONCERT v kapli sv. Jiří k výročí republiky v pátek 26. 10. v 18:00
- koncert k výročí ČR v kapli sv. Jiří v Litovli, účinkuje PS Palora
- udělování ocenění „osobnost roku“
vstupné dobrovolné
DUCHOVNÍ OBNOVA
Přijměte pozvání k podzimní modlitbě, kterou v naší farnosti organizuje modlitební
společenství INSTITUT PANNY MARIE SNOUBENKY DUCHA SVATÉHO
Začínáme v pátek 26. října 2012 v 18. hodin při mši svaté ve farním kostele sv. Marka.
Program: 26. 10. 2012 v 18.00 mše svatá, 20.00 – 21.00 chvály, klanění, díky, prosby,
svátostné požehnání. 21.00 – celonoční adorace (podle rozpisu, jak se to bude komu hodit).
27. 10. 2012 v 6.30 hod. svátostné požehnání, ranní rozjímání, 9.00 hod. přijetí Ducha
Svatého. 9.05 – 10.00 hod. přednáška na duchovní téma, 10.30 modlitba sv. růžence, 11.00
mše svatá, 12.00 – 14.30 odpočinek. 14.30 - pěší pouť do Červenky (1,5 km) na poutní
místo k Panně Marii Matce ustavičné pomoci - při ní modlitba křížové cesty, Korunka
k Božímu Milosrdenství a Loretánské litanie a návrat zpět do Litovle, 17.00 závěrečné
požehnání na cestu. Během programu přímluvné modlitby pro potřebné.
©Vydala Římskokatolická farnost sv. Marka v Litovli
Neprodejné, pouze pro vnitřní potřebu.
Kontakt: P. Josef Rosenberg,  732562829
www.farnostlitovel.cz  farnost.litovel@centrum.cz
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Milí farníci,
začátek Roku víry se shoduje s výročím dvou významných událostí, které zanechaly v
životě církve naší doby výraznou stopu. Jde o padesáté výročí zahájení II. vatikánského
koncilu, svolaného blahoslaveným papežem Janem XXIII. (11. října 1962), a dvacáté
výročí vyhlášení „Katechismu katolické církve,“ který dal církvi blahoslavený papež Jan
Pavel II. (11. října 1992).
Rok víry vyhlásil papež Benedikt XVI. z toho důvodu, aby inspiroval věřící k hlubšímu
zamyšlení nad tím, co je pramenem jejich vztahu k Bohu. „Jedině skrze víru roste víra,“
napsal Svatý otec v apoštolském listě, jímž tematický rok vyhlásil. „Již od samého začátku
své služby jsem jako nástupce svatého Petra mluvil o nutnosti znovu objevit cestu víry a s
novou intenzitou ukazovat radost a nadšení ze setkání s Kristem … Často se stává, že
křesťané mají větší starost o sociální, kulturní a politické důsledky své činnosti a o víře
uvažují jako o samozřejmém předpokladu života společnosti. Ve skutečnosti však už tento
předpoklad nejenže není samozřejmý, ale často je i veřejně popírán. V minulosti bylo
patrné jednotící tkanivo kultury, obecně přijímané jako odkaz k obsahu víry a jí
inspirovaných ctností. Dnes se však zdá, že ve značné části společnosti už tomu tak není.
Důvodem je hluboká krize víry, která postihla množství lidí. Nelze se smířit s tím, že by sůl
ztratila svou chuť a světlo zůstalo skryto,“ vysvětluje v listě Porta fidei Benedikt XVI.
důvody vyhlášení Roku víry.
Během Roku víry se po celém světě chystají přednášky, rozjímání a další akce, které mají
obrátit pozornost k víře, jež v dnešním světě prochází zjevnou krizí. Naposledy byl tématu
víry věnován rok 1968.
otec Josef

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 ve čtvrtek 18. 10. 2012 v 9.30 ve farním
kostela sv. Marka v Litovli. Od 8.30 je možnost svátosti smíření.
Prosím, aby ti, kdo mají ve své blízkosti nemocné, nabídli pomoc či odvoz do kostela.

VITRÁŽE
„Duše gotického umění spočívá ve střídání světla a stínu, jež
celé stavbě dodává rytmus a oživuje ji. Je v něm vědění, které
dnes chybí, uvážlivé, umírněné, trpělivé a silné teplo, jaké náš
lačný, uspěchaný věk nepochopí,“ Auguste Rodin
Vitráže jsou explozí barev, kde světlo sklouzávající po formách
a tvarech překonává stíny pilířů či stěn a vytváří tak atmosféru
kontemplace, která napomáhá vstoupit do tajemství liturgie. Ne
náhodou se umísťují tyto vitráže do prostoru presbytáře, kde se
zpřítomňuje největší tajemství víry. Efekt téměř mystického
světla strhává pozorovatele vstoupit do nitra …. Účinek vitráží
je určován její světlopropustností. Světlo považovali středověcí
lidé za projev boží existence, takže zářící obrazy v barevných
tabulkách jim připadaly jako obrazy slov jejich Pána. A zvláště,
když tématem našich vitráží ve farním kostele jsou tajemství „Světla“, kdy rozjímáme
Kristův život jako Světlo ze Světla. Teologové připisovali těmto skleněným celkům moc
osvícení a ochrany před zlem. Jaký hluboký námět k meditaci nám nabízí vitráže? Motiv
skryt ve skle přechází od mlčení k živoucímu vyjádření. Jsou ozářena vnějším světlem,
které ve svazcích tryská vitrážemi a proniká do chrámové lodě, stává se teplou, průsvitnou
a čirou krásou.
Skutečnosti světa jsou stavěny do nových důležitějších souvislostí. Svět, který se objevuje
v tomto prostoru, má zářivý smysl, průzračnost a svým zvláštním způsobem samozřejmou
srozumitelnost. Tento stav je charakterizován klidem a mlčením. Toto mlčení není však
prázdným tichem, otvorem, který je třeba zaplnit, ale prostorem, jež je obsazen oslovujícím
smyslem. Avšak k tomu, aby člověk mohl tento smysl vnímat, aby jím byl osloven, musí se
odmlčet a vzdát se sama sebe.
„Věčná slova znějí v tichu.“Mistr Eckhart
Podstatnou roli hraje barva. Ta funguje jako základní vyjadřovací prostředek a má své
barevné zákonitosti. Světlo pronikající kouskem skla totiž vytváří specifické efekty. U
modrého skla se hodně rozostří okraje, modré záření ovládne bezprostřední okolí a potlačí
černé linie, které vyznačují jednotlivé detaily. Naopak při průchodu světla žlutým sklem se
kontury tvarů jeví jako ostré a bez rozmazání. Také červené sklo udrží přesný tvar černé
kresby, má jednotlivý a sytý tón, ale původní barevný odstín v určité vzdálenosti mizí a z
dálky se jeví jako červenohnědá skvrna. V závislosti na tom, jak se tóny zelené a oranžové
blíží modré, žluté nebo červené, nabývá sklo více či méně vlastností tří základních barev.
Optické zákonitosti se musejí vzít v úvahu při komponování vitráží, což ukazuje na
náročnost tohoto oboru. Každá barva má jiný odstín ráno, v poledne, večer. Vše je dáno
působením světla a vzájemným kontrastem ploch okolo. Okna by tak měl divák studovat v
různých hodinách dne a za různého počasí. Také technické nedostatky, jako jsou nerovný
povrch s bublinkami a různými nečistotami, drobné praskliny i odlišná tloušťka skla
vytváří chvění a dodávají vitráži neuvěřitelně krásné efekty. Jednotlivé části nestejně
reagují na světlo a barevný tón je odlišně hluboký. I kresba detailů a tmavá modelace ploch
jinak propouští světlo, takže odstíny jsou pokaždé jiné. Velkolepá hra světla, stínů a barev
v kostele vyvolává smyslové dojmy daleko přesahující pozemské bytí. Je symbolem
nebeského města, jak je popsané ve zjevení Janově (21, 11-23).

„ …zářící Boží slávou; jeho jas jako nejdražší drahokam a jako průzračný křišťál. Město
mělo mohutné a vysoké hradby, dvanáct bran střežených dvanácti anděly… Hradby jsou
postaveny z jaspisu a město je z ryzího zlata, zářícího jak křišťál… To město nepotřebuje
ani slunce ani měsíc, aby mělo světlo; září nad ním sláva Boží…“
Pevně věřím, že
nastíněná úvaha přejde v realitu při dokončování třetího vitrážového okna, které má
zachytit první veřejný zázrak Ježíše v Káni Galilejské při svatbě.

CHARITNÍ RODINNÉ CENTRUM RYBIČKA pořádá:
USPÁVÁNÍ BROUČKŮ A ZVÍŘÁTEK LAMPIČKOVÝ PRŮVOD
Pátek 16. 11. 2012
sraz účastníků od 16.30 u MC, odchod v 17.00 hodin
Zveme všechny rodiče a prarodiče s dětmi, pojďte s námi uspat všechny broučky a lesní
zvířátka 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 RC Rybička.
JAK SPRÁVNĚ A ZDRAVĚ ZAŘÍDIT DĚTSKÝ POKOJ
úterý 6. 11., od 9.30 zveme rodiče na přednášku bytového architekta Ing. Radovana
Urválka, na téma zařízení dětského pokoje. Co ano do dětského pokoje a co ne.
Hlídání dětí zajištěno, nutné přihlásit předem. Cena 50,- Kč
VÝLET DO VLASTIVĚDNÉHO MUZEA
čtvrtek 22. 11., odjezd v 9.30 zveme rodiče s dětmi na výlet do Vlastivědného muzea v
Olomouci, na prohlídku expozice Příroda olomouckého kraje. Nutné nahlásit předem. Cena
za dopravu 100, – Kč. Vstupné si hradí rodiče sami, možnost uplatnit rodinné pasy.
ADVENTNÍ VĚNCE
čtvrtek 29. 11. od 16.00 zveme všechny maminky, babičky i slečny na výrobu vlastního
adventního věnce dle fantazie. Ozdoby zahrnuty v ceně kurzu, pouze svíčky si doneste své.
Cena kurzu 100,VÝROBA PŘÁNÍ PRO SENIORY
úterý 27. 11., výtvarné dopoledne. Přijďte pomoct vytvořit vánoční přání pro klienty
Charity. Pro děti volná herna.
BLIŽŠÍ INFORMACE V RC, nebo na tel. 739 246 016

SVĚTOVÝ DEN MISIJÍ - MISIJNÍ NEDĚLE 21. 10. 2012
Oslava Světového dne misií nás má povzbudit, abychom přijali
povědomí o naléhavé potřebě hlásat Evangelium. Papežská misijní díla
přispívají k evangelizačním aktivitám církve. Tento den je spojený s
finanční sbírkou na podporu projektů Díla šíření víry. Sbírky probíhají
ve všech farnostech světa. Výtěžky sbírky Misijní neděle v naší zemi
podpoří převážně chudé lidi v Zambii. Právě na tento účel můžeme věnovat výtěžek
jednoho pracovního dne.
Kéž sbírka, je znamením společenství a vzájemného zájmu mezi církvemi. A konečně, ať
se mezi křesťany zvýší důraz na modlitbu, která je základním duchovním prostředkem pro
šíření světla Kristova mezi všemi lidmi, světla, jež osvětluje celý svět.
otec Josef

