
OBVAZY PRO MALOMOCNÉ 
Chci poděkovat všem, kteří se zapojili do pletení obvazů pro malomocné.  Pletení 

ukončíme do Velikonoc a znovu začneme plést na podzim. Samozřejmě ti, kteří chtějí plést 

celý rok, můžou. Upletené obvazy odevzdejte na faře, kde jsou také k dispozici nové příze. 
Stále platí, abychom při pletení dbali na čistotu a pokud si někdo přízi kupuje, tak jen velmi 

světlé odstíny. Nejvhodnější je bílá Sněhurka, navinutá na 30g klubíčka ve kterých je 

200m. Tato má požadovanou jemnost.    

Bližší informace: jarmila.dospivova@seznam.cz, telefon 776 569476   

                                             Dospivová Jarmila 

OD 30. 3. JE ZMĚNA ČASŦ VEČERNÍCH BOHOSLUŢEB NA 18:00 HOD.!  

Mše svatá dětská: 6. 3., 20. 3. (křížová cesta s dětmi) v 17:00 a 3. 4. v 18:00 

Zkoušky scholy: Zveme děti ke zpěvu ve schole a to 6. 3., 20. 3. v 16:00 a 3. 4. v 17:00  

Sbírky: 15. 3. sbírka na opravy kostela 

Dětské spolčo pro děti od 13 do 17 let:  

13. 3. v 17:00 mše svatá a po ní setkání na faře.  

29. 3. v neděli ve 14:00 hod. na faře  

Další setkání budou probíhat pravidelně každých 14 dní. 

Informace: Chrudinovah@seznam.cz, mobil: 777 962 242 

Farní knihovna: 8. 3., 22. 3. a 5. 4. před i po mši svaté  

ZVEME VÁS: 
NÁBOŢENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ 
biblické hodiny na faře ve středu 4. 3., 11. 3., 18. 3. a 25. 3. od 19:30. 

 

PŘÍPRAVA DĚTÍ NA 1. SV. PŘÍJÍMÁNÍ - VÍKEND 27. 3. – 29. 3. 

Odjezd je v pátek po mši svaté v Litovli od kostela sv. Marka na faru do Libiny. Jídlo 

zajištěno. S sebou: spacák, karimatku, papuče, osobní věci. Cena: 100Kč.  

Návrat v neděli po obědě. 

1. sv. přijímání v naší farnosti bude v neděli 24. 5. 2009 v 9:30 u Sv. Marka 

 

CIMBAL CLASSIC: středa 1. 4. v 19:30 

velikonoční koncert v kostele sv. Marka  

Toto volné sdružení muzikantů z konzervatoře se nám představí nejen netradičními 

úpravami lidových písní, ale také hudbou ovlivněnou folkem, folklórem, ale i vážnou 
hudbou plující někde na rozhraní těchto menšinových žánrů. CIMBAL CLASSIC, který si 

díky své nadčasovosti a originalitě našel svoje pevné místo v současném hudebním spektru 

a který si nemůže přát víc, než jen oslovit a pohladit spřízněné duše.                      

Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč.  
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Neprodejné, pouze pro vnitřní potřebu. 
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    FARNÍ ZPRAVODAJ 

      

          ŘŘÍÍMMSSKKOOKKAATTOOLLIICCKKÉÉ  

                                FFAARRNNOOSSTTII  LLIITTOOVVEELL  
                               

                                 5. 3. 2009 
                          ČÍSLO  3/2009 
 

Bratři a sestry,  
vstoupili jsme do postní doby označeni popelem, který symbolizuje pomíjivost věcí 

materiálních a nutí nás k hlubšímu zamyšlení nad smyslem našeho života a jeho cílem. 

Doba postní by nás měla duchovně obnovit, k čemuž slouží tři osvědčené prostředky, 

kterými jsou modlitba, půst a almužna. Zvláště Vás prosím o modlitbu za nově pokřtěné a 

děti, které  půjdou k 1. sv. přijímání. Prostředkem k lepšímu prožívání postní doby bude 

postní pokladnička, o níž se více dozvíte v následujícím článku.  

K plnému prožití postní doby žehná,               Váš otec Josef 

POSTNÍ ALMUŢNA 
 „Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný...  Kdo chce nalézt Boží 

srdce otevřené, ať nezavírá svoje před tím, kdo jej prosí“ (sv. Petr Chrysolog) je mottem 

akce, kterou pořádá Charita se souhlasem biskupa, Mons. Jana Graubnera. Věřící si na 

Popeleční středu nebo na první postní neděli budou moci ve svých farnostech vyzvednout 

skládací papírovou schránku, do které pak po celou dobu mohou ukládat peníze za věci, 

které si v době postu odřekli. Podstatou je, že člověk do malé papírové schránky vloží 

obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekl. Tyto finance jsou pak použity na 

charitativní potřeby. Obdobné akce duchovní formace a doprovodného prožívání duchovní 

obnovy prostřednictvím staré postní praxe se pořádají již mnoho let v Anglii, Belgii, 

Německu, Rakousku, dokonce i v Polsku a na Ukrajině. 

Ke konci postní doby, na Květnou neděli, věřící donesou svoji almužnu ve 

schránkách zpět do kostela, kde ji odevzdají. Postní almužna by měla být výsledkem snahy 
obohatit náš dosavadní způsob života. Půst totiž obnovuje naše duchovní síly a umožňuje 

nám vnímat Ježíše Krista skrze potřeby našich bližních. Peníze proto použije církev 

prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla. Na spodní 

stranu papírové schránky budou moci věřící napsat, jak nebo ve prospěch koho, by se 

mohla darovaná almužna použít. Pro Charitu to budou velmi cenné informace o tom, jak 

věřící lidé vnímají sociální situaci lidí ve svém okolí nebo ve světě. 

Tato cesta duchovního prožitku je zvláště vhodným nástrojem pro rodiny při 

prožívání postní doby s dětmi. Je mnoho cest, jak se uskromnit ve svých potřebách a 

prospět tím nejenom druhým, ale také sami sobě. Je v tom skrytý hluboký sociální rozměr 

křesťanské víry. 
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MODLITEBNÍ TRIDUUM 27. – 29. března 2009   
Milí bratři a sestry, 

rádi bychom vás pozvali k účasti na modlitebním triduu.  

Co je to modlitební triduum? 

Triduum je společné setkání v modlitbě za děti, které se koná 1x za tři měsíce. 
Modlitba každého čtvrt roku probíhá ve všech zemích po celém světě, kde jsou modlitební 

skupinky hnutí Modlitby matek. Letos poprvé se bude konat triduum také v naší farnosti. 

     První den – pátek – je věnován modlitbám pokání za vlastní hříchy, zanedbání či 

opomenutí. 

     Druhý den – sobota – konáme zástupné pokání za hříchy světa. Stavíme se před Boha 

jako přímluvci. Bůh si stěžuje ústy proroka Izaiáše: „Hledal jsem, kdo by se přimlouval a 

nenašel se nikdo.“ Přímluvná modlitba je projev lásky. Dovoláváme se Božího 

milosrdenství. 

     Třetí den – neděle – je dnem chval a díků za požehnání a veškerá dobra, kterými Bůh 

obdaroval naše rodiny až do této chvíle. Vzdáváme též chválu a dík i za lidi, kteří na to 
nepamatují. 

Triduum proběhne ve dnech 27. – 29. března 2009 v kostele sv. Marka      

Pátek   – 17.00 hod – mše sv., po ní společná modlitba 

Sobota – 18.00 hod – společná modlitba, 18.30 hod mše sv. 

Neděle – 17.00 hod – mše sv., po ní společná modlitba 

Je dobré si uvědomit, jak velká síla nás spojuje a jaká je to mohutnost modliteb za 

naše děti. Proto je dobré této možnosti využít a pokud je to jen trochu schůdné, tridua se 

zúčastnit. Vyprošujme našim dětem svět, kde vítězí dobro nad zlem.  

Na společné setkání s vámi se těší,                          společenství maminek z Litovle 

POUŤ DO TAIZÉ  (8. - 14. 2.) 
V neděli po mši svaté na 

Července jsme se vydali na pouť do 

Taizé. Této pouti se zúčastnilo 

jedenáct mladých lidí a to: Maruška, 

Milka, Honza, Zbyňa, Květoš, Jindra 

a Barča, Pavla, Magda, Olesja a náš 

duchovní otec Josef.  

                I když nám zprvu nepřálo 

počasí, za 14 hodin jsme dorazili do 

malé burgundské vesničky - Taizé. 

V pondělí ráno jsme začali prožívat 
pravý život v komunitě skrze společnou modlitbu, zpěv, ticho, rozjímání a vzájemné 

sdílení společenství s Bohem.  

                Každý den jsme začínali mší svatou nebo ranní modlitbou. Pak nás čekala 

křupavá snídaně a v deset hodin biblická hodina. Hlavním tématem byl rozbor Dopisu 

z Keni, který napsal bratr Alois k mezinárodnímu setkání v Bruselu a úryvků z Bible. Poté 

následovala polední modlitba a  oběd. Po obědě byl čas volna, který jsme strávily 

poznáváním krás Francie. Navštívily jsme nedaleké klášterní město Cluny, které bylo ve 

středověku centrem křesťanství a zbytky baziliky, která byla ve své době největším 

křesťanským kostelem. Také jsme se podívali do města Paray Le Monial, kde je 

zmenšenina baziliky z Cluny. Tato bazilika má kolem chóru věnec kaplí a v klenbě chóru 

neobyčejnou fresku sedícího Krista. V 17. stol. zde žila řeholnice Markéta Marie Alacoque, 

z jejíchž vidění vznikla úcta k Božskému Srdci Páně.  

 V 19 hodin byla večeře poté večerní, modlitba a modlitební bdění dlouho do noci. 

Tak takhle jsme strávili báječných pět dní v Taizé. A v sobotu ráno jsme se sbalili, 
naskládali do aut a plni duchovní energie jsme se vydali na cestu domů.  

                Magda Navrátilová  

 

CHARITNÍ SLUŢBY PRO SENIORY A NEMOCNÉ 
PEČOVATELSKÁ SLUŢBA 

Služba je poskytována v domácnostech klientů v Litovli a okolních obcích. 

Naším cílem  je nabídnout lidem, kteří nejsou sami schopni si zajistit své 

životní potřeby, aby s naší pomocí mohli zůstat ve svém domácím prostředí 

a nemuseli volit ústavní péči.   
Na nákladech spojených s pečovatelskou službou se spolupodílejí vedle 

dotací státu, měst a obcí rovněž samotní klienti - sazebník výkonů vychází z vyhlášky  505/ 

2006 a je součástí smlouvy mezi klientem a Charitou. 

Zajišťujeme: pomoc uživatelům při osobní hygieně, stravování, pomoc při zajištění chodu 

domácnosti – nákupy, pochůzky, pomoc s úklidem, a vyřizování zdravotnických pomůcek 

u lékařů. Poskytujeme další návazné služby, které pečovatelskou službu doplňují: např. 

zapůjčování kompenzačních pomůcek (toaletní židle, berle, invalidní vozíky, chodítka, 

antidekubitní matrace aj.). Tyto pomůcky jsou našim klientům k dispozici po dobu, než 

získají svoje vlastní pomůcky prostřednictvím lékaře. 

OŠETŘOVATELSKÁ SLUŢBA                           

Poskytuje odborné terénní zdravotní služby lidem v jejich domácím prostředí. Služby jsou 

indikovány ošetřujícím praktickým lékařem a hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. 
Poskytujeme: komplexní ošetřovatelskou péči, rehabilitační a pohybovou léčbu, odběry 

krve a biologického materiálu na vyšetření, aplikace injekcí, aplikace inzulínu, nácvik a 

zaučení aplikace inzulínu, měření glykémie glukometrem, sledování fyziologických funkcí, 

ošetřování imobilních pacientů, aplikace klyzma, péči o stomie, cévkování žen, péči o 

permanentní katetr, prevenci a léčbu dekubitů, převazy defektů kůže, bércových vředů a 

pooperačních ran, aplikaci opiátů, pomoc při péči o těžce nemocné, poradenství 

v problematice péče o těžce nemocné. 

Kontakt na dispečink : 

Vítězná 1129, Litovel 

Tel: 585 341 444, 736 750 221 

 

PODĚKOVÁNÍ  

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili charitního plesu a tak podpořili náš projekt Adopce na 

dálku. Z takto získaných peněz jsme uhradili další rok studia našim adoptivním dětem 

Preethamovi v Indii a  Anettě z Ugandy. 
         Ing. Ludmila Zavadilová  

Charita Litovel 


