Dětská mše: 2. 9. v 18.00 žehnání aktovek
20. 9. a 4. 10. v 18.00
Schola: zveme všechny děti ke zpěvu, poprvé se sejdeme 20. 9. v 17. hod. na faře.
Těší se na vás manželé Gyurkovi
Sbírky: V pátek 30. srpna nás navštíví otec misionář Stanislav Bindas z Hondurasu, který
zde bude mít mši svatou, během niž nás seznámí se situací na misiích, na které budeme
moci finančně přispět.
15. 9. sbírka na opravy kostela
Klub ARCHA: 18. 9., 2. 10., 16. 10. a 6. 11. od 16:30 do 18:00 v MC Rybička v budově
charity na ulici Vítězná 1129, v 1. patře. Biblické hodiny pro děti (3 – 7let) povede paní
katechetka Hana Obšilová. Téma pro letošní rok je SVATÍ.
SPOLČO PRO MLADÉ
Chceš poznat nové lidi z tvé farnosti? Zažít nové zážitky, něco se dozvědět a zasmát se? ☺
Neváhej a přijď za námi do spolča! Budeme se scházet v pátek po mši svaté, jednou za 14
dní. Na schůzkách budeme probírat různá témata a otázky dnešní doby. Zaměříme se
probírání Bible. První schůzka je v pátek 13. září na faře v Litovli. Těšíme se na Vás! ☺
Monča Hamplová a Verča Vaňková
Farní knihovna: bude otevřena 8. 9., 22. 9. a 6. 10. před i po mši svaté.
Nabídka některých titulů nových knih: "Františku jdi a obnov můj dům!" těmito slovy
povolal Kristus sv. Františka. Na počest a souhlas s tímto světcem si nový papež J. Mario
Bergoglio zvolil jméno František. To se dočteme v knihách: FRANTIŠEK, PAPEŽ
CHUDÝCH a FRANTIŠEK, PAPEŽ Z DRUHÉHO KONCE SVĚTA i v knize SVĚTEC Z
ASSISI - život sv. Františka. MŮJ DUCHOVNÍ TESTAMENT - velký duchovní odkaz a
malé poděkování najdeme v knize Benedikta XVI. DON BOSCO MI UKAZOVAL
CESTU - příběhy ze života turínského apoštola mládeže jsou sepsány na základě materiálů
a vzpomínek jeho nástupce Dona Ruy. MY V TROJICI od T. Špidlíka a DUŠE
POUTNÍKA - rozhovory T. Špidlíka s J. Paulasem. V RINGU S BOHEM - obrácení
slavného boxera. KVĚTINY Z KORINTU a ČEKÁNÍ NA ZÁZRAKY jsou básně mladého
Michala Zapletala z Litovle pro milovníky poezie. MODLITBA ARGENTINSKÝCH
NOCÍ a LOĎ od kněze, poutníka Marka Orko Váchy.
Nabídka knih je značná a tak přeji všem dostatek času a chuti ke čtení, Anna Eliášová.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME:
LITOVELSKÉ SLAVNOSTI 14. 9. 2013 – v rámci programu bude zpřístupněna
kaple sv. Jiří a to od 13.00 do 19.00 hod. – možnost komentované prohlídky
V 16.00 Koncert žáků ZUŠ Litovel
V 19.00 Jírovci zpívají Jírovce

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI Litovel - 4. 10. od 8.00 v kostele sv. Marka
Zakončení mší svatou v 18. hod.
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„Každý začátek naplňuje srdce radostí.“

(Bl. Jan XXIII.)

Milí farníci,
tak vás všechny vítám - po prázdninách, po dovolených. Zase do povinností a
všedního života. Všedního, běžného, nic se nezměnilo? Děti jdou do školy, bude to
nová třída, nové zkušenosti, pro mnohé třeba i nová škola s novými spolužáky a
kamarády. V děkanátu se během prázdnin vyměnili kněží a to děkan P. Josef
Janek, který odchází do farnosti Hluk a na místo něho přichází nový děkan
P. Svatopluk Pavlica. Dále farář z Nové Hradečné P. Vladimír Mrázek, který
odchází do Kyjova jako děkan a na jeho místo přichází P. Pavel Stuška. Začne
nová etapa vzájemného poznávání, spolupráce, nových zkušeností pro všechny.
A co tam, kde se zdánlivě nic nemění? Stejná práce, stejní lidé okolo, stejné radosti
i starosti. Opravdu? Žádný okamžik našeho života není stejný, každý je
neopakovatelný. Máme nové zkušenosti, poznatky, na stejné věci a události se
díváme najednou trochu jinak. Někdy se změn podvědomě bojíme a toužíme po
klidu beze změn, bez nutnosti řešit nové události a problémy. To by byl ale
mrtvolný klid – a my máme žít! A život je vývoj a změna. Nebojme se poznávat
nové věci, nebojme se změnit. I změna názoru na některé věci nebo i lidi je často
nutná. A je k tomu třeba vnitřní odvaha a pokora.
Měníme se. Rosteme. A to nejen tělesně. Kéž v síle Ducha svatého, v síle Boží
milosti rosteme a přetváříme se k lepšímu a dokonalejšímu poznání smyslu a cíle
svého života, k správnějšímu přijetí ostatních bratří a sester kolem nás,
k poznávání Božích záměrů a jejich naplňování. A nakonec dosažení cíle v Božím
království.
Naše děti se budou opět učit ve škole novým poznatkům z nejrůznějších oborů. A
my jim budeme vysvětlovat, jak je učení důležité. Ale to platí i pro každého z nás.
Nikdy nejsme hotoví. Stále se máme co učit. Pojďme do toho! A když bude
potřeba, nebojme se změn ve svých názorech, postojích, ve svém životě. Jsme
Ježíšovými učedníky, Jeho žáky. Nechme se Jím vést a proměňovat.
Otec Josef

CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA informuje:
PRÁZDNINOVÉ AKCE MC RYBIČKA
Od 12. 8. do 16. 8. pořádalo MC Rybička první příměstský tábor pro
děti od 5 do 8 let s názvem „ Indiáni z Litovle“. Děti se seznámily se
životem Indiánů, postavily si a vyzdobily týpý a totem, vyzkoušely si i
trošku dobrodružství při výletu s názvem „Lov na bizona“ a tábor
zakončily v pátek večerním táborákem, kterého se účastnili i jejich rodiče.

AKCE V MĚSÍCI ZÁŘÍ
PRODEJ DĚTSKÝCH PODZIMNÍCH ČEPIC
Prodej - úterý 10. 9., od 9.30 do 11.30
Výměna a prodej – středa 18. 9., od 16.00 do 17.00
VÝLET DO EKOCENTRA SLUŇÁKOV
čtvrtek 12. 9., odjezd v 9.00 od MC, návrat do 12.00 hodin
Cena výletu je: 1 dospělí + 1 dítě 130,- Kč, (80,- doprava, 50,- vstup). Každé další dítě 50,Kč. Nutné přihlásit předem do 5. 9. 2013, kapacita je omezená velikostí autobusu.
PEDIG
čtvrtek 19. 9., od 15.00
Nutné přihlásit předem do 10. 9. 2013. Cena kurzu 150,- Kč
DĚJINY PRO DĚTI
čtvrtek 26. 9., od 10.00 do 12.00
Takové malé svatováclavské slavnosti v mc, připomeneme si sv. Ludmilu a sv. Václava,
budeme tvořit, hrát hry, zdravě mlsat, nakonec pohádka. Cena 50,- Kč
SLUNEČNÍ PÁTKY
Kaštanování – sběr padajících kaštanů, zpracování.
PRAVIDELNÉ KURZY V MC RYBIČKA - pro školní rok 2013/2014
*Angličtina hrou - pro děti od 3 do 6 let,
ZAHÁJENÍ 1. 10. 2013 – den dle možností lektorky, bude upřesněn během září
*Cvičení s Denisou – cvičení pro maminky, slečny a babičky, vždy ve středu v době od
19.00 do 20.00 v oranžové herně
ZAHÁJENÍ 3. 9. 2013 – lekce 50,- Kč

* Cvičení pro těhotné – cvičení pro nastávající maminky pod vedením porodní asistentky
Bc. Kateřina Růžičkové, možnost odborných konzultací, vždy v úterý v době od 16.00 do
17.00 v oranžové herně, nutné potvrdit účast na lekci předem buď v mc, nebo přímo
lektorce na tel. 736179399, ZAHÁJENÍ 10. 9. 2013 – lekce 50,- Kč
*Kurz Efektivního rodičovství (KER) - 8 setkání pro rodiče, kde bude možnost
vyzkoušet si, jak nejlépe zvládnout klasické a stále znovu se opakující krizové situace, do
kterých se při výchově svých dětí dostáváte. Pod vedením lektora, pomocí praktických
ukázek z běžného rodinného života poznáte, na co je třeba klást při výchově dítěte důraz.
Získáte tipy a návody, jak nově nabyté vědomosti procvičovat v domácím prostředí.
Načerpáte novou sílu a chuť k plnění jedné z nejnáročnějších životních rolí a profesí –
rodičovství. Budete mít možnost poradit se o tom, co Vás konkrétně zajímá, odborná
lektorka Mgr. Magda Mečkovská, vždy v pondělí v době od 17.00 do 19.30 v oranžové
herně. ZAHÁJENÍ 7. 10. 2013, další setkání 14. 10., 21. 10., 4. 11., 11. 11., 18. 11., 25.
11., 2. 12., cena kurzu: jednotlivci...1000,- Kč, manželský pár…1300,- Kč, kapacita14 osob

ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ CHARIT
V sobotu 14. září 2013 pořádá Charita ve Šternberku
Arcidiecézní setkání dobrovolníků.
Na co se můžete těšit? Především na otce arcibiskupa Mons. Jana
Graubnera, se kterým budeme slavit mši svatou v 10.00 hod. a
odpoledne nás pozve na společnou besedu. Je připraven bohatý
program pro děti i dospělé. Děti budou mít připraveny hry
s tématikou „Po stopách Cyrila a Metoděje“, nejmenší děti pohádku, nebude
chybět romská kapela či Vocallica. Můžete shlédnout šermíře nebo se naučit
židovské tance. To vše v prostorách Augustiniánského kláštera a v kostele
Zvěstování Panny Marie.
Rádi přivítáme všechny dobrovolníky, je to náš výraz úcty k nim a poděkování za
jejich nezištnou pomoc.
Římskokatolická farnost Jívová a děkanát Šternberk Vás srdečně zve na
POUŤ K PANNĚ MARII BOLESTNÉ DO JÍVOVÉ U ŠTERNBERKA
na sobotu 15. září 2013
Program:
9:15 - modlitba růžence ve farním kostele
10:00 - slavnostní poutní mše svatá
11:00 - mariánská pobožnost

POUŤ NA VELEHRAD
V sobotu 21. 9. 2013 se v bazilice na Velehradě uskuteční pouť u příležitosti Pouti
za obnovu rodin a nová duchovní povolání pro děkanáty Šternberk a Hranice.
Bohoslužbu celebruje olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
Program poutě: 15:00 růženec, 16:00 adorace, 17:00 mše sv.
Doprava zajištěna autobusem, upřesnění v ohláškách.

