OD 31. 10. JE ZMĚNA ČASU VEČERNÍCH BOHOSLUŽEB NA 17. HOD.!!
Mše svatá dětská: 5. 11., 19. 11., 3. 12. a 17. 12. v 17:00
Zkoušky scholy: zveme děti ke zpěvu a to 5. 11., 19. 11., 3. 12. a 17. 12. v 16:00 na faře
Mše na úmysly Společenství Modliteb matek: 13. 11. v 8:00 u Sv. Marka
Sbírky: 14. 11. sbírka na Charitu
21. 11. sbírka na opravy kostela
KLUB ARCHA: 3. 11., 1. 12. a 15. 12. od 16:30 do 17:30 v MC Rybička
Biblické hodiny pro děti (3 – 7let) vede paní katechetka Marie Stejskalová.
Spolčo pro mládež od 13 do 18 let: 5. 11., 3. 12., 17. 12. v 19:00 setkáním na faře.
Srdečně Vás zveme na víkend 19. – 21. 11., který společně strávíme na faře v Hraběšicích.
Těší se na vás vedoucí Hana Chrudinová a Klára Havlíčková, kontakt:
Chrudinovah@seznam.cz tel. Hana: 777 962 242
PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ: 5. 11., 19. 11., 3. 12. a 17. 12. v 18:00 na
faře v Litovli
Farní knihovna, bude otevřena 7. 11., 21. 11., 5. 12. a 19. 12. před i po mši svaté.
Milí farníci, chci vás seznámit s novými tituly knih, které přibyly do naší knihovny. Tak
např. kniha – Duchovní život- podle ducha a zásad sv. Tomáše Akvinského. Boží děti –
životopisy dětí a mladých lidí, kteří zasvětili život Bohu. Další titul – Když přišla na svět
Láska – ze života Ježíše Krista. Od G. Hubera kniha – Můj anděl půjde před Tebou-,
existují andělé? Je vůbec vhodné je vzývat? Odpověď najdeme v této knize. Od kněze
Jaroslava Studeného z Choliny si můžeme přečíst – Ty ses mne tázal: Věříš? - a – Čtu
poprvé o Bohu- kniha pro všechny generace. Dále – Život je teď- od A. Grüna o umění
stárnout. Knihy o putování P. Fr. Lízny – musím jít dál – a – Šel jsem však vytrvale -. Od
Jana Dobrorzyňského – Stín Otce-, a – Přelévat moře -, od P. Yunga – Chatrč – známá
z vysílání Noční linky Proglasu a další tituly, které mohou zpříjemnit nastávající dlouhé
večery. Nechybí ani pohádky pro děti anebo – Postní kuchařka- pro ženy. Vážení farníci,
přijďte si vybrat tu správnou knihu pro vás. Zvu vás a těším se na vás. Anna Eliášová
PEČENÍ A PRODEJ PERNÍČKŮ
NA PODPORU PAPEŽSKÉHO MISIJNÍHO DÍLA
Pečení perníčků proběhne na faře v sobotu 27. 11. od 13:30 hod.
Srdečně zveme děti i rodiče, kteří mají chuť se zapojit. Následující
neděli 5. 12. po mši svaté se budou perníčky prodávat. Výtěžek je určen
na papežské misijní dílo.
MEZI ŽIVÝMI A MRTVÝMI NENÍ ROZDÍL
Církev nedělá rozdíly mezi živými a mrtvými. Bůh není Bohem mrtvých, je Bohem živých. Pro Něj
jsou všichni lidé živí. Smrt není konec, ale jen stupeň v lidském životě. A tento život nekončí ve chvíli
smrti. Láska, kterou vyjadřuje naše modlitba, nemůže být tedy marná. Kdyby totiž na zemi láska měla
moc, a po smrti již žádnou moc neměla, bylo by to popření slov Bible a zkušenosti církve, že láska je
silnější než smrt, neboť Kristus ve své lásce k lidstvu smrt přemohl.
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„Až nastane večer našeho pozemského života, budeme souzeni
podle toho, jak jsme milovali …“ (sv. Jan z Kříže)
Drazí bratři a sestry,
v listopadu nám předkládá církev při čteních z Písma svatého k rozjímání
texty týkající se konce lidského života a také konce světa. Významným tématem
měsíce listopadu jsou věci týkající se budoucího žití.
Prvního listopadu budeme slavit úchvatnou slavnost Všech svatých, kdy
nám církev připomíná, čím jsou pro nás svatí, ti, kteří jsou již v nebi spojeni s
Bohem. „Tvoji svatí, Bože, jsou pro nás příkladem a pomáhají nám na cestě k
tobě…“ (vstupní modlitba mše sv.). V prefaci slyšíme: „Neboť oni jsou chloubou
tvé církve a v nich nám dáváš příklad, oni jsou naši přátelé, zastánci a pomocníci a
mezi nimi v nebeském Jeruzalémě je náš domov, k němuž putujeme s vírou
v našeho Pána, Ježíše Krista.“ Zde je vidět, že svátek nezahrnuje pouze
kanonizované svaté, ale jistě i zesnulé příbuzné a přátele. Ve vyznání víry se
modlíme: „Věřím ve společenství svatých.“
Druhého listopadu, se pohled naší modlitby zaměřuje na ty, kdo opustili
tento svět a očekávají čas, kdy dospějí do nebeského města. Církev odedávna
vybízela věřící, aby se modlili za zesnulé. Vybízí věřící, aby nehleděli na tajemství
smrti jako na poslední slovo lidského osudu, nýbrž jako na přechod do věčného
života. „A když se rozpadne naše pozemské obydlí, dostaneme u Tebe věčný
domov v nebi,“ čteme v prefaci ze mše svaté za věrné zemřelé. Církev od prvních
časů až dosud se horlivě modlí za zemřelé, doporučuje i almužny, odpustky a
kající skutky Nejvyšším projevem pomoci je eucharistická oběť za mrtvé.
A proto využijme čas k modlitbě za zemřelé, a zvláště zúročme možnost
získání odpustku pro duše v očistci a věřme, že až my budeme umírat, oni se
přimluví za nás… K tomu Vám žehná,
otec Josef

CHARITA INFORMUJE:
SBĚREM STARÉHO PAPÍRU PODPOŘÍTE ADOPCI NA
DÁLKU
Mateřské centrum Rybička se zapojilo do soutěže „Sbíráme papír
s panem Popelou“, kterou pořádá společnost A.S.A. spol. s.r.o.
Soutěž potrvá do konce školního roku. Získanou částku se maminky z Mateřského
centra rozhodly věnovat na podporu indické holčičky Aschwithy v projektu
Adopce na dálku. Bližší informace o podmínkách soutěže dostanete v MC Rybička
nebo na Charitě, kde je také možné papír odevzdat. Budeme rádi, když nás
v našem snažení podpoříte.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011
Blíží se konec roku a s ním také příprava další tříkrálové sbírky.
V roce 2011 bude tato sbírka probíhat v sobotu 8. 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

CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA
pořádá:
USPÁVÁNÍ BROUČKŮ A ZVÍŘÁTEKLAMPIČKOVÝ PRŮVOD
státní svátek středa 17. 11. 2010
sraz od 16.30 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, CMŠ Svatojánek a
Myslivecký spolek Litovel
VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Středa 24. 11. od 18.00 hodin, 2. patro
Zveme všechny maminky, babičky a slečny, přijďte si vyrobit adventní věnec, dle
své fantazie. Ozdoby zahrnuty v ceně kurzu.
Pouze svíčky si doneste své. Cena kurzu 60,- Kč
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ
Zveme nastávající maminky – přijďte si protáhnout tělo pod vedením porodní
asistentky Bc. Kateřiny Růžičkové.
Těšíme se na Vás každý čtvrtek od 17:00 do 18:00. Začínáme 4. 11.! Cena: 50Kč

SETKÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ V KROMĚŘÍŽI
V sobotu 18. září
proběhlo v Kroměříži
setkání dobrovolníků
z celé Arcidiecézní
charity
Olomouc.
Setkání bylo zahájeno
mší svatou v kostele
sv. Mořice, kterou
sloužil
Mons. Jan Graubner.
Závěrem mše svaté
bylo vyznamenáno několik dobrovolníků za jejich nezištnou pomoc v charitách.
Při východu z kostela byli dobrovolníci překvapeni milým dárkem - perníčkem ve
tvaru Kroměřížského zámku, které byly napečeny uničovskými dobrovolníky pod
vedením naší pastorační asistentky Soňi Šlosarové. Bylo příjemné slunečné počasí
a tak naše skupinka z Litovle a Uničova využila volný čas před dalším programem
k návštěvě Květné zahrady a Podzámeckého parku. Program dále pokračoval
v Kulturním domě, kde mohly děti shlédnout divadelní pohádku a zasoutěžit si za
asistence 10 slavných postav světců např. sv. Ludmily, sv. Kláry, sv. Anežky, sv.
Františka, Dona Bosca … Všichni měli na sobě krásné dobové kostýmy. Tento
program zajišťovali dobrovolníci naší charity. Dospělí se mohli zúčastnit setkání
s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem, ředitelem Václavem Keprtem a
prezidentem Bohumírem Vitáskem. Byla zde i možnost prohlédnout si prezentace
jednotlivých charit nebo nakoupit malé dárečky z různých charitních dílen.
Nakonec jsme se všichni, malí i velcí, vypravili na prohlídku zámku. Domů jsme
odjížděli spokojení a plní nových zážitků, protože tento den se opravdu vydařil.
Ludmila Zavadilová

JAK ZÍSKAT ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI
1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den můžete při návštěvě kteréhokoliv
kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě
obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a
vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu) je
podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu můžete získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen duším
v očistci, jestliže po splnění obvyklých podmínek navštívíte hřbitov a pomodlíte se
tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova
získat takovýmto způsobem odpustky částečné. Svátost smíření není nutné přijímat
každý den. Stačí ji vykonat před začátkem týdne modliteb za zemřelé, v jeho
průběhu, nebo až v dalších dnech po jeho skončení. Svaté přijímání a modlitba na
úmysl Svatého otce jsou nutné každý den, kdy chcete plnomocný odpustek získat.

