VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
ZŠ Vítězná: v učebně cizích jazyků
(učebna označena) od 21. 9. 2015
Pondělí
1.tř
12:30 - 13:15
2., 3. a 4.tř.
13:15 - 14:00
5., 6. a 7.tř.
14:00 - 14:45
FARA: Středa 8. a 9. tř. 16.00 – 16.45
DĚTSKÁ SCHOLIČKA:
Zveme všechny děti školního i předškolního věku, které rády zpívají a chtěly by se zpěvem
také podílet na doprovodu dětských mší, na dětskou scholičku. Zkoušky budou probíhat
každou sudou středu (2.9., 16.9., 30.9.,…) v 16h v dolním oddělení CMŠ Svatojánek.
S případnými dotazy se obraťte na paní Navaříkovou tel: 604927147.
DĚTI, PŘIJĎTE SE ALESPOŇ PODÍVAT, JESTLI BY SE VÁM ZPÍVÁNÍ S NÁMI
LÍBILO A PŘIVEĎTE S SEBOU I SVÉ KAMARÁDY!
Kdo modlitbu zpívá, jako by se dvakrát modlil :o)
Dětská mše: Dětské mše budou bývat opět každou první neděli v měsíci (začneme 4. 10.)
a uprostřed měsíce v pátek (18. 9., 16. 10).
RODIČE, PŘIVÁDĚJTE SVÉ DĚTI PŘED PÁNA, ABY SE NAUČILY S NÍM ŽÍT.
Sbírky: 13. 9. a 11. 10. sbírka na opravy kostela
18. 10. Misijní neděle – sbírka na misie
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: 8. 10., 12. 11., 10. 12. a 13. 1. od
16.30 do 18.00
SPOLČO PRO MLADÉ: Přátelé, kamarádi,
rádi bychom Vás touto cestou pozvali na spolčo mladých. Scházíme se jednou za čtrnáct
dní v pátek. Rod od roku je nás víc a budeme moc rádi, když se k nám přidáš právě TY!
Tak neváhej a přijď mezi nás. Letos se na spolčích 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: 11.9; 25.9; 9.10; 23.10; 6.11; 20.11; 4.12; 18.12. 2015
Farní knihovna: bude otevřena 6. 9., 20. 9., 4. 10. a 18. 11. před i po mši svaté.

Modlitební triduum 25. - 27. 9. 2015

Pá - 18.00 h - mše sv. v kostele sv. Marka, po ní společná modlitba pokání za vlastní hřichy
So - 8.00 h - mše sv. v kostele sv. Marka, po ní společná modlitba - zástupné pokání za
hříchy světa
Ne - 18.00 h - mše sv. v kostele sv. Marka, po ní společná modlitba chval a díků
Na setkání s vámi se těší společenství Modlitby matek
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„Když lidi soudíte, nemáte čas je milovat…“ Bl. Matka Tereza
SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ

Papež František vyhlásil mimořádný Svatý rok věnovaný milosrdenství. Má začít 8.
prosince letošního roku, tedy 50 let od konce druhého vatikánského koncilu. Skončit má
tento rok 20. listopadu 2016.
Výnos o Svatém roku (papežská bula), byla zveřejněna v neděli 12. dubna ve svátek
Božího milosrdenství, jenž oficiálně zavedl papež Jan Pavel II. před 15 lety.
Papež František řekl: " Drazí bratři a sestry, často myslím na to, jak by mohla církev více
zviditelnit svoje poslání dosvědčovat milosrdenství. Je to cesta, která začíná duchovním
obrácením. Proto jsem se rozhodl vyhlásit mimořádné Jubileum, jehož jádrem bude Boží
milosrdenství, Svatý rok Milosrdenství. Chceme jej prožít ve světle Pánových slov: "Buďte
milosrdní jako je milosrdný váš Otec"(Lk 6,36) ... Jsem přesvědčen, že celá církev, která
má velice zapotřebí milosrdenství, protože jsme hříšníci, bude moci v tomto Jubileu znovu
objevit a využít Boží milosrdenství, které nás volá, abychom těšili každého muže a každou
ženu naší doby. Nezapomeňme, že Bůh odpouští všechno a vždycky. Neochabujme v
prosbě o odpuštění. Svěřme již nyní toto Jubileum Matce Milosrdenství, aby na nás shlédla
a bděla nad naší cestou, cestou pokání, abychom s otevřeným srdcem přijímali Boží
odpuštění a milosrdenství."
Druhý vatikánský koncil, který se konal v letech 1962 až 1965, měl za cíl více otevřít
římskokatolickou církev světu a vést k její určité vnitřní reformě. Na toto úsilí navazuje
nyní i současný papež František.
Svatý rok je v katolické křesťanské tradici rokem odpuštění. Jeho tradice byla založena na
konci 13. století. Naposledy Svatý rok vyhlásil papež Jan Pavel II. v období let 2000 a
2001. Tehdy Vatikán navštívilo 30 milionů poutníků.
V tomto mimořádném čase milosti svěříme své životy a své blízké Kristu Pánu, aby nám
udělil své milosrdenství.
PŘÍPRAVA BIŘMOVANCŮ V NAŠÍ FARNOSTI
„Biřmování nás vede k tomu, abychom se zasazovali o naše bližní, abychom byli schopni klást odpor
zlu a měli odvahu postavit se mu, abychom byli zodpovědnými lidmi ve všech situacích, kdy jde o
osud člověka, to znamená od výchovy dětí přes život v povolání až po oblasti politiky. To všechno
zmůže biřmovaný člověk jen tehdy, bere-li biřmování vážně.“ (Otto Hermann Pesch)

Setkání všech biřmovanců se koná v sobotu 19. 9. 2015 v 18:00 na faře

CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA pořádá:
17. 9. MC ZAVŘENO Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ
PRODEJ DĚTSKÝCH PODZIMNÍCH ČEPIC
Prodej - čtvrtek 10. 9. od 9.30 – 11.30
Výměna a prodej – středa 16. 9. od 16.00 do 17.00
Prodej podzimních dětských čepic, čepiček a šátků od paní Kvapilové z Příkaz
SVATOVÁCLAVSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY V MC
Čtvrtek 24. 9. od 8.30 do 17.00
Zveme k nákupu a prodeji drobných dárků, domácích kulinářských výtvorů a výpěstků.
Zájemci o prodej se musí hlásit v MC do 20. 9.
BĚHEM CELÉHO MĚSÍCE ZÁŘÍ BUDE PROBÍHAT ZÁPIS DO VŠECH PROGRAMŮ
MC RYBIČKA, tzn. při první návštěvě se zapíšete, který den budete tento školní rok MC
navštěvovat, výjimečně bude možné přijít i jindy.
PRAVIDELNÉ KURZY:
*Cvičení s Denisou – cvičení pro maminky, slečny a babičky, vždy ve středu v době od
19.00 do 20.00 v oranžové herně. Lekce 50,- Kč
* Angličtina pro děti- od 5. 10., každé pondělí 16.00 – 16.45, pro dětí 5-7 let
* Hokusy a pokusy s Ivou – od 1. října, jednu za měsíc, dále tedy 5. 11., 10. 12.

DEN RODIN – FARNÍ DEN - SOBOTA 12. ZÁŘÍ
* Od 15 hodin v areálu charity na Vítězné ulici
* Od 15:30 – 17:30 - hudební vystoupení MiniBandu ZUŠ Litovel
* děti se mohou vyřádit na skákacím hradu, trampolíně, si pohrát s našimi morčátky nebo si
nechat namalovat obrázek na obličej
*Od 15.00 do 18:00 - Den otevřených dveří Charity a Mateřského centra Rybička –
zájemci si mohou prohlédnout všechny naše prostory a získat informace o našich službách
* Bohaté občerstvení – dobroty z udírny, točené pivo a kofola
Srdečně zveme rodiny s dětmi, příznivce Charity i další zájemce všech věkových kategorií
Výtěžek akce bude věnován na podporu projektů Charity.

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI
V pondělí 14. 9. v 18.30h. na faře v Litovli proběhne setkání pastorační rady. Prosím
všechny členy o účast. Na programu bude plán akcí pro farnost na příští rok.

POUŤ NAŠÍ FARNOSTI NA SV. HOSTÝN 3. 10. 2015:

Zveme všechny farníky na tradiční pouť k Panně Marii Svatohostýnské. V sobotu 3. 10. odjezd autobusu z Červenky v 7:20,
z autobusového nádraží v Litovli 7:30, z Rozvadovic 7:40.
Předpokládaný návrat asi v 15:00 hod.
Cena: děti zdarma, dospělí 150Kč

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI: neděle 4. 10. od 10:30 po mši sv. a adorace bude
zakončená v 18:00 hod mší svatou

SVĚTOVÝ DEN MISIJÍ - MISIJNÍ NEDĚLE

„CHUDÉ NIKDY NENECHÁVEJME SAMOTNÉ!“
(Papež František)

Toto heslo je hlavní myšlenkou misijní neděle, kterou prožijeme 18. 10. 2015. Oslava
Světového dne misií nás má povzbudit, abychom přijali povědomí o naléhavé potřebě
hlásat Evangelium. Papežská misijní díla přispívají k evangelizačním aktivitám církve.
Kéž sbírka, prováděná ve všech farnostech na Světový den misií, 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

LETNÍ KŘESŤANSKÝ TÁBOR VE FRYŠTÁKU 2015
Letošní tábor pro děti z naší farnosti byl s tématem – Prázdninová škola Sherlocka
Holmese. Děti se naučili spoustu zajímavých věcí jako získávání stop z místa činu,
slyšeli přednášku od pana policisty a nakonec společně se Sherlockem vyluštili
záhadu ztraceného receptu.
Nadšení a úsměvy dětí provázely celý tábor. Jsme opravdu rádi, že se dětem
program líbil a odváželi si spoustu nezapomenutelných zážitků.
Děkujeme také všem, kteří se na letošním táboru podíleli – jak na přípravách,
samotné organizaci, tak různé materiální či jiné pomoci. Také děkujeme všem
rodičům za důvěru a svěření svých ratolestí.
Věříme, že příští rok bude tábor zase o kousek lepší!
Monika Hamplová
Motto našeho národniho kongresu zni: „Eucharistie–Smlouva nová a věčná“
Završením Národního eucharistického kongresu, prvního od vzniku České republiky, bude
společné setkaní při slavení mše svaté dne 17. října 2015 v Brně, na které jsou srdečně
zváni všichni kněží, jáhni i věřící lid celé naší země.
Bližší informace na: www.nek2015.cz

