
DĚTSKÁ SCHOLA: Zveme všechny děti, které chtějí zpívat Pánu, aby přišly do dětské 

scholy, která bude probíhat kaţdý druhý a čtvrtý pátek od 17.hod na faře. Schola by měla být 

pro děti školního věku. Budeme se těšit na kaţdý hlásek. Termíny zkoušek: 28.10., 11.11., 

25.11., 9.12., 23.12.  

DĚTSKÉ MŠE v Litovli budou probíhat kaţdý druhý pátek v měsíci v 18h v kostele          

sv. Marka ( 11.11., 9.12., ...). Tyto mše bude schola doprovázet svým zpěvem. 

DĚTI VÍRY jsou kaţdou první středu v měsíci (2. 11., 7. 12.) od 15.15 do 16.00 -

společenství dětí 4+.  Společně budeme poznávat Bibli, modlit se, zpívat a hrát si.  

Vedou M. +T. Soldánovi 

SPOLČO PRO MLADÉ: Ahoooj! Je ti 12-17 let?? Tak neváhej a přijď se za námi podívat. 

Co obsahuje naše setkání?? Modlitbu, probírání témat dnešní doby a v neposlední řade si 

i něco zahrajeme. Budeme se scházet vţdy 2. a 4. pátek v měsíci a to na faře v Litovli po mši 

svaté. (28.10, 11.11, 25.11.) Mooooc se na tebe těšíme!!! Nikola Hamplová  

kontakt: 604 403 478 e-mail: Hamplova.Nikola@email.cz 

Sbírky: 16. 10. sbírka na misie  

 23.10. a 20.11. sbírka na opravy kostela 

 13.11. sbírka na Charitu 

Farní knihovna: NOVĚ! bude otevřena na FAŘE v Litovli kaţdou neděli 20min před mší 

sv. a 30min po ranní mši sv. (9:30 u sv. Marka)  

1. středu v měsíci - před mší sv. od 17:30 bude probíhat čtení pro děti (od 7let) 

    - po mši sv. čtenářská chvilka pro dospělé 

Čtení bude probíhat na faře a můţete se těšit na čtení ukázek z kníţek z naší knihovny, které 

si pak i můţete zapůjčit.                     Jiřina Nebeská, jirina.nebeska@gmail.cz  

Malá ochutnávka 

 "Je šest a dávno tma.Do večeře je ještě čas aspoň hodinu, žádná práce v domácnosti 

naléhavě nekřičí, že musí být teď hned vykonána....Počkat, co by se mi zrovna teď tak nejvíc 

chtělo? Vana? Nevhodná. Televize? Hned bych měla děti na krku. Hudba? Jsem ráda, že je 

ticho. Už vím!. Chce se mi číst. Přitáhla jsem si křeslo blíž k topení, rozsvítila jsem si stojací 

lampu a na okenní parapet jsem postavila jednu voňavou svíčku kvůli atmosféře. Zbývá 

jediné: co budu číst?" Hana Pinknerová volí po sto padesáté šesté Pýchu a předsudek od Jane 

Austenové. Ale vy si můţete oddechnout s jejími laskavými příběhy z kníţky Jedno potěšení 

týdně. Nezarmoutí, nezatíţí, pohladí. 

 "Uzel vzniklý neposlušností Evy byl rozvázán poslušností Marie. Co zauzlila panna 

Eva nevírou, to rozuzlila Panna Maria vírou," napsal sv. Irenej z Lyonu. Výrok se stal 

pravděpodobně inspirací pro vznik obrazu Maria rozvazující uzly, který se nachází v poutním 

kostele v Augsburku. Velkým ctitelem Panny Marie rozvazující uzly je také současný papeţ 

František. Sestavil na základě této úcty vlastní krásnou modlitbu. V knihovničce nabízíme 

k modlitbě krásnou novénu k Panně Marii rozvazující uzly od Vojtěcha Kodeta. Obsahuje 

prosbu o odpuštění a obrácení, 9 mariánských rozjímání, která doplňujeme modlitbou 

růţence nebo desátku růţence a završíme modlitbou papeţe Františka. Slovy V. Kodeta tato 

modlitba v sobě obsahuje několik pilířů zdravého duchovního ţivota. 

©Vydala Římskokatolická farnost sv. Marka v Litovli 

Neprodejné, pouze pro vnitřní potřebu. 

Kontakt: P. Miroslav Bambuch,  731 402 149 

www.farnostlitovel.cz  farnost.litovel@centrum.cz 

  FARNÍ ZPRAVODAJ 

   

        ŘÍMSKOKATOLICKÉ 

                  FARNOSTI LITOVEL 
 

       12. 10. 2016 

                 ČÍSLO  5/2016 

 

DUŠIČKOVÉ ODPUSTKY 

Drazí bratři a sestry, opět tu máme měsíc listopad a s ním spojenou snahu svou modlitbou 

pomáhat duším našich zemřelých, kteří se po smrti dostali do očistce. Tedy ještě nejsou 

v nebi, v plnosti Boţí slávy, ale směřují do něho. Očistec je stav dočasný, na jehoţ konci je 

ţivot v Boţí přítomnosti. 

Jak uţ slovo očistec naznačuje, dochází k očištění duše člověka od nedokonalostí ve své 

lásce, kterou projevoval sobě, druhým i Bohu. Dochází tedy ke zdokonalení jejich lásky, aby 

byla tak čistá, jako je láska Boţí, kterou jsme poznali na Jeţíši Kristu, kdyţ nám říká: „Učte 

se ode mě, neboť jsem tichý a pokorného srdce.“ 

Duše v očistci tedy trpí tím, ţe její láska nebyla tak čistá a dostatečná jako Boţí láska k ní. 

Tak můţe pociťovat chlad svých tvrdých slov nebo ţár svého hněvu či samotu a opuštěnost, 

kterou sama trestala své bliţní. Nebo trpí silnými výčitkami svědomí, které Písmo označuje 

jako sţírající červ. A protoţe jiţ nemá tělo, nemůţe vykonat ţádný dobrý skutek, aby své 

chyby napravila, tak jen pasivně trpí. 

Nám věřícím je dopřána milost, ţe smíme odměnu za své dobré skutky či modlitby 

přenechat, připsat duším v očistci, jako by tyto skutky vykonaly ony sami. Tím se rychleji 

zdokonalují ve své lásce, zkracuje se čas jejich pobytu v očistci a urychluje se jejich přechod 

do plnosti slávy Boţí, tedy do nebe. 

Někdo nám namítne, ţe to nemá ţádný smysl, ţe člověk přece ţije svůj ţivot a nese plnou 

odpovědnost za všechny svoje myšlenky, skutky a rozhodnutí, a ţe druhý na tom přece 

nemůţe nic změnit. Ale láska přece touţí po tom, aby všichni byli osvobození a zachránění 

ze svých pout hříchu, který si mnohdy přivodili sami, či jindy je k němu přivedli ti druzí. 

Láska si přeje, aby všichni dozráli do své plnosti a sjednotili se s tím, který je Láska sama, 

s Jeţíšem Kristem, který je jiţ v nebi. On sám nám říká: „Odcházím do nebe, abych vám tam 

připravil místo a aţ přijdu, vezmu si vás všechny k sobě.“ 

My tedy, bratři a sestry, můţeme svým drahým zemřelým, kteří nás jiţ ve smrti předešli 

a ocitli se na místě zvaném očistec, pomoci svou modlitbou i dobrými skutky. Církev nám 

nabízí, ţe lze získat částečný či plnomocný odpustek, kterým se buď zkracuje doba pobytu 

duše v očistci nebo dochází k úplnému osvobození od trestu, od náhrady křivdy či škody, 

kterou je potřeba dát za své hříchy. Spravedlnost si totiţ ţádá, aby byla tato škoda vyrovnána, 

nahrazena, doplněna.   

K získání částečných či plnomocných odpustků slouţí předepsané modlitby. Pro získání 

plnomocných odpustků pro duše v očistci je třeba se 1. a 2. listopadu pomodlit v kostele 
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modlitbu „Otčenáš, Věřím a Odpočinutí věčné“. Nebo se tyto modlitby od 1. do 8. listopadu 

pomodlit na hřbitově. 

Kromě těchto mimořádných podmínek je třeba splnit i tři další obvyklé podmínky, kterými je 

svátost smíření v době kolem dušiček, svaté přijímání na úmysl získání plnomocných 

odpustků (tedy 8 svatých přijímání, které nemusejí být nutně jen od 1. do 8. listopadu, ale 

mohou se získávat dopředu či zpětně s ohledem na četnost mší svatých ve farnosti) a třetí 

podmínkou je nějaká modlitba na úmysl sv. otce, která není blíţe specifikována. Můţe to být 

„Zdrávas Maria“ či „Anděle Boţí“ nebo jakákoliv jiná modlitba. K tomu všemu bychom 

neměli mít zálibu v ţádném ani nejmenším hříchu. Při nesplnění některé podmínky 

získáváme jen odpustek částečný. Těch můţeme získat i několik za den, kdeţto plnomocný 

odpustek můţeme získat jen jeden za den. 

Tolik litera zákona. Duch však velí: Kde je opravdová láska, tam je i plnost Boţí milosti, 

kterou nezastaví sebe lepší a čistší předpis, kterým je hájena Boţí spravedlnost. Láska tluče 

na brány Boţího milosrdenství a nezastaví ji ani Boţí spravedlnost. 

Přeji vám všem touhu pomáhat duším našich zemřelých, ať jsou to naší blízcí nebo duše 

zcela bezejmenné, které si zaslouţí naši modlitbu a pozornost ještě více. Věřím, ţe máte 

touhu pomáhat těmto bezmocným duším, a přejete jim věčné nebe, tak jako po něm sami 

ve svém srdci touţíte. Ať i vám Pán tuto sluţbu odplatí ţivotem věčným. 

K tomu vám posílám své poţehnání.           Váš otec Miroslav 

 

Dušičkové mše svaté: 

1. 11. v 18:00 Litovel - od 17 hodin zpovídám 

2. 11. v 17:00 Rozvadovice a v 18:00 Litovel 

MODLITBA ZA DOBROU SMRT 

Pane Jeţíši, přijímám z tvých rukou kaţdý způsob smrti se vším, co je s ní spojeno. Ale 

o jedno tě prosím, milosrdný Spasiteli: Nedopusť, abych odešel na věčnost nepřipravený. Dej 

mi milost, abych umíral posilněný a očistěný svátostmi. Jeţíši, tobě odevzdávám svou duši. 

Jeţíši, stůj při mně v hodině mé smrti a dej mé duši mír. (podle sv. Pia X.) 

PODZIMNÍ KONCERT V KAPLI SV. JIŘÍ 27. 10. 2016 OD 18:00 HODIN 

Město Litovel a Městský klub Litovel vás zvou na koncert k výročí republiky, včetně 

udělování ocenění "Osobnost Litovle". Vstupné dobrovolné.  

OZNÁMENÍ: 
 VÝUKA NÁBOŢENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 - 

Aktuální upravený rozpis najdete na webu farnosti a na nástěnce u kostela 

 Sledujte web farnosti, dávám tam aktuální informace - www.farnostlitovel.cz 

 Vzhledem k výmalbě kostela na Července se zde nebudou konat mše svaté  

do 6. 11. (předběţně – termín se můţe změnit) 

 Časy večerních mší svatých zůstávají stejné i po změně času!!! 

 Zpovídám 30 minut před kaţdou mší svatou v týdnu i před pohřbem 

a v neděli po celý říjen 30 minut před litovelskou mší svatou ranní i večerní 

 23. 10. - 90. Výročí světového dne misií – právě na tento účel můţeme věnovat 

výtěţek jednoho pracovního dne 

 26 .11. CÍRKEVNÍ SILVESTR pro mládeţ ve Šternberku  

 27. 11. - 1. adventní neděle - Ţehnání adventních věnců 

 

PODPORA PAPEŢSKÉHO MISIJNÍHO DÍLA - PERNÍČKY 
Pečení perníčků proběhne na faře v sobotu 26. 11. od 13:30 hod. Srdečně 

zveme děti i rodiče, kteří mají chuť se zapojit. Následující neděli 4. 12. 

po mši svaté se budou perníčky prodávat. Výtěţek je určen na papeţské 

misijní dílo.   

CHARITNÍMATEŘSKÉCENTRUM RYBIČKA pořádá: 

PRODEJ ZIMNÍCH ČEPIC - Čtvrtek 3. 11. od 9.30 -11.30 

Prodej zimních čepic pro děti i dospělé od paní Kvapilové z Příkaz 

KNIŢNÍ BAZAR - Středa 9. 11. od 8.00 -16.00 

Máte doma navíc dětské knihy, hračky, dětské hry, které 

nepotřebujete?  Nebo naopak byste rádi levně koupili? Doneste je 

do MC, přijďte nakoupit, výtěţek bude určen pro projekty MC. 

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ A ZVÍŘÁTEK - LAMPIČKOVÝ PRŮVOD 

středa 16. 11.odchod 16.45 z náměstí od MK  

Zveme všechny rodiče a prarodiče s dětmi, pojďte s námi za paní Zimou uspat všechny 

broučky k lesní chatě Doubravě. Na kaţdého malého účastníka čeká dárek. Vyrobte si své 

světýlko (lampičku) a vezměte krmivo pro zvěř. Moţnost občerstvení, výtěţek určen na 

podporu projektů MC Rybička. 

ADVENTNÍ VĚNCE - středa 23. 11. od 15.00 – 17.45 

Zveme všechny maminky, babičky i slečny na výrobu adventního věnce dle vlastní fantazie. 

Cena kurzu 120,-Kč + ozdoby zakoupené v MC, pouze svíčky si doneste své. 

KAM SE ZTRATIL MŮJ ČAS? Středa 30. 11., 16.30 -18.30 

Přednáška - lektor Ing. Pavel Mečkovský - na téma Jak správně kočírovat naše aktivity 

Cena přednášky 100,-Kč jednotlivci, 150,-Kč manţelský pár. Hlídání dětí zajištěno, cena 

hlídání 20,-Kč na dítě. Nutné přihlásit předem do 28. 11. 

MODLITBA CHVAL + SPOLČO PRO MLÁDEŢ 18+ 
Kaţdou třetí sobotu v měsíci se v našem kostele sejdeme a zpěvem a hudbou budeme chválit 

našeho Pána. Texty budou promítány, takţe se můţe přidat úplně kaţdý, kdo by měl čas 

a chuť trávit čas s Bohem. Po modlitbě chval bude následovat na faře spolčo pro mladé, takţe 

jsou všichni v tomto věku srdečně zváni. 
Termíny:  19. 11. – kdy se společně vydáme do Prahy na Godzone Tour 
    17. 12. v 17:00 kaple sv. Jiří 
GODZONE Tour - Nový level - Espé Praha 19. 11. 2016 
Evangelizační projekt slovenského společenství - více informací na http://tour.godzone.sk/ 
Pojeďte s námi na večerní program, kde můţete zaţít modlitbu chval, svědectví, přímluvnou 

modlitbu a mnohé další... V případě zájmu a bliţších informací pište 

na  mail hamplova.monicka@seznam.cz 

VÍKENDY PRO MLÁDEŢNÍKY 15 -18 LET 
Kamarádi, je tu první (ze tří) víkendů pro mládeţ s tématem: Jsi jedinečný. Víkend se 

uskuteční 4. – 6. listopadu 2016 a cena je 350 Kč. Budeme trávit čas společně na faře 

na  Provodově. A ţe ses ještě nepřihlásil? Tak rychle! Přihlášky v kostele, na webu nebo 

na mailu: hamplova.monicka@seznam.cz.  Uzávěrka přihlášek je 23. října 2016 
Po odevzdání přihlášky dostaneš všechny bliţší a důleţité informace.  

                 Těšíme se! Monča, Verča, Jirka a Lukáš 
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