
VOLBY DO PASTORAČNÍ A EKONOMICKÉ RADY FARNOSTI  
Během měsíce ledna proběhnou v naší farnosti volby do pastorační a ekonomické rady 
farnosti. 
Vámi zvolení zástupci budou voleni opět na 4 roky. Volby proběhnou ve dvou kolech. 
V prvním budeme na připravené volební lístky dominovat 3 členy do pastorační rady a 
jednoho do ekonomické rady farnosti. Volené členy si můžeme vybrat sami z našich 
věřících. 
Druhé kolo proběhne formou setkání na faře, všech námi zvolených zástupců, kteří budou 
mít z prvního kola 20 a více hlasů. Kde dojde k ustanovení obou rad pro další 4 roky.  

Mše svatá dětská: 20. 1. a 3. 2. 2012 v 17:00  

Sbírky:   22. 1. na opravy kostela  
19. 2. Sbírka Haléř sv. Petra 

Klub ARCHA:   18. 1., 1. 2., 15. 2., 29. 2., 14. 3., 28. 3., 11. 4., 25. 4., 9. 5., 23. 5., 6. 6., 
20. 6. 2012 od 16:30 do 18:00 v MC Rybička.  
Biblické hodiny pro děti (3 – 7let) vede slečna katechetka Hana Chrudinová.  

Farní knihovna, bude otevřena 22. 1. a 5. 2. před i po mši svaté.  

SRDEČNĚ VÁS ZVEME:  
HROMNI ČNÍ POUŤ MATEK VE ŠTERNBERKU  
Hromniční pouť matek se letos koná v sobotu 4. února 2012 ve farním kostele 
Zvěstování Panny Marie a v kulturním domě MKZ ve Šternberku. Program pouti 
začne modlitbou růžence v 9:30 hodin. V 10:00 hodin bude mše sv. s obětováním svíce 
matek. Po mši pokračuje program pouti přednáškami sestry Veroniky Barátové z dolanské 
komunity Blahoslavenství a paní Růženy Fialové. Zakončení pouti plánujeme na 15:30 
hodin. Prosím, abyste tuto pouť zahrnuli do svých modliteb, aby tak přinesla své plody. 

8. CHARITNÍ PLES  
Sobota 4. 2. 2012 od 19:30 Nasobůrky  
Hraje: RAMAHEBAND  
Výtěžek plesu bude již tradičně věnován v rámci projektu Adopce na dálku na podporu 
školního vzdělání pro africkou holčičku a nově adoptovaných dětí – holčičku z Indie a 
chlapce z Ugandy. 
Uvítáme pomoc při organizaci plesu i zajištění darů do tomboly.  
Informace na Charitě: tel. 736 750 222 nebo 585 341 444 

KARNEVAL PRO D ĚTI  
Neděle 5. 2. od 14.00 Nasobůrky 
Zveme všechny rodiny s dětmi a děti, které koledovaly při Tříkrálové sbírce. 
Je to odměna za jejich spolupráci a ochotu věnovat čas dobré věci. 

Koncert PALORA  
Neděle 12. 2. ve 13:00 hod. v kostele sv. Marka se uskuteční koncert pěveckého sboru 
PALORA a hostujícího orcherstru 
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Milí farníci, 
vstupujeme do nového roku 2012. Začíná nové období, nový čas, nový 

úsek života, jehož obsah neznáme. Očekávání něčeho nového, neznámého 
vyvolává v člověku určité obavy, strach, otázky… Je to přirozené, lidské, 
normální. Jenže v srdcích těch, kteří o sobě tvrdí, že jsou věřící, by měly převládat 
jiné pocity.  

Čím déle o tom přemýšlím, tím více jsem přesvědčený, že na prvním místě 
by nás na začátku roku měl naplňovat pocit vděčnosti. Vždyť nový čas je 
především obdarováním, novou šancí, novou příležitostí. Bůh nám dává čas, 
abychom ho vzali do svých rukou, naplnili modlitbou a láskou a vrátili mu jej 
zpátky. Je úžasné, jak s námi Bůh počítá, a můžeme si být jistí, že nás v tom 
nenechá samotné. Je s námi! A proto hned za vděčností se dostavuje pocit důvěry. 
Ať tento rok přinese cokoliv – není snad všechno v rukou Božích? Jako křesťané 
jsme bez důvěry ztraceni! Rychle se ocitneme ve světě beznaděje. V listu svatého 
Pavla Galaťanům čteme: „Poslal nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, Ducha, 
který volá: Abba, Otče.“ (Gal 4, 6) Svatý Pavel nazývá Boha Otcem, přesněji 
Tatínkem. Hebrejské slovo „Abba“ obsahuje ten překrásný jemný odstín důvěry, 
kterou má dítě k svému otci. Pokud budeme po celý rok, v každé chvíli - té 
radostné i té smutné - pamatovat, že všechno je v rukou dobrého Boha Otce, bude 
to rok radosti, pokoje a štěstí. Toto je pravda, kterou si máme v tomto roce plně 
uvědomit. JSME BOŽÍ DĚTI! Ó, jak nekonečný zdroj pokoje! Teprve s takovouto 
výbavou, s vděčností a důvěrou, můžeme udělat krok přes práh nového roku v 
pravém křesťanském duchu. Budeme prostě opravdovými lidmi naděje, jak nám to 
klade na srdce Benedikt XVI. ve své encyklice Spe salvi. Zdůrazňuje: „K řesťané 
se odlišují tím, že mají budoucnost: ne, že by do nejmenších podrobností věděli, co 
je čeká, ale obecně o životě vědí to, že neústí do prázdnoty.“ Platí to i o novém 
roce 2012. Neznáme podrobnosti, ale víme, že se v něm naplní vůle Boží.  
Právě proto Vám do nového roku přeji srdce plná vděčnosti a důvěry. Srdce lidí 
naděje. Toto ať nás, křesťany, odlišuje od lidí tohoto světa.                otec Josef 



Milí farníci, milí p řátelé!  
Vděčnosti není nikdy Dost. Díky za vaši víru a za trvalou snahu žít z Božího slova. Všichni 
nějak cítíme, že v našich srdcích roste vědomí, že jsme rodinou Božích dětí, že patříme k 
sobě. Přirozeně život farního společenství má konkrétní podobu, a proto díky těm, kdo 
1) pomáhají při liturgii - ministrantům,schole, varhaníkům, sboru. Zvláštní dík patří 
kostelníkům a těm, kteří kostel uklízejí a zdobí. 
2) Díky těm, kteří cítí zodpovědnost za finanční stránku farnosti a přispívají - vám všem 
Pán Bůh zaplať. 
3) Díky členům pastorační rady a ekonomické rady farnosti. Díky za vaše nápady, ochotu 
se angažovat a vůbec za vaši starost o všechny potřeby farního společenství.  

         Váš otec Josef 

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI LITOVEL ZA ROK 2011:  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udělené svátosti ve farnosti Litovel za rok 2011: 
Křty 15  Svatby 2  První sv. přijímání 16    
Pohřby 16 Biřmování 35 

INFORMACE O CELOSTÁTNÍM SETKÁNÍ MLÁDEŽE  
 „Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj…“ (Gal 5,22) 
Ve Žďáru nad Sázavou - od 14. do 19. srpna 2012 - proběhne setkání mládeže. 
Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 30 let, kteří chtějí prožít několik dní ve 
společenství mladých lidí.  
Program bude velmi pestrý a bohatý, že si v něm může najít každý něco zajímavého: např. 
setkání s přáteli a poznávání nových lidí, zajímavá témata přednášek, kvalitní přednášející, 
nevšední slavení eucharistie, poutavé katecheze, osobní setkání s biskupy, skvělá hudba, 
sport, kreativní dílny,…   
Bližší informace na: http://zdar2012.signaly.cz/  
Kontaktní osoba z naší farnosti: Monika Hamplová, 737 777 935  

LETNÍ D ĚTSKÝ TÁBOR 2012:  
15. 7. - 21. 7. 2011 Fryšták – táborové středisko Mladší děti 1. – 7. třída              
Podrobnější informace v dalším čísle Zpravodaje    

CHARITA INFORMUJE:  
Tříkrálová sbírka 2012 
V roce 2012 proběhla sbírka v sobotu 7. ledna.   
Částečné výsledky sbírky: 
Litovel      80 072,- Kč  Červenka  28 999,-Kč     Chořelice   4 690,- Kč 
Nasobůrky 7 352,- Kč  Tři Dvory    5 606,-Kč   Rozvadovice 4278,-Kč 

Myslechovice        6 909,-Kč  Unčovice      10 326,-Kč              Savín          3 778,-Kč 
            Celkem:152 010,- Kč 

Podrobnější informace v dalším čísle Zpravodaje.  
Charita Šternberk, středisko Litovel – Ing. Ludmila Zavadilová  - tel: 736 750 222   

CHARITNÍ MATE ŘSKÉ CENTRUM RYBI ČKA pořádá:  
PRVNÍ POMOC   
Čtvrtek 26. 1. 2012, od 10.00, 2. patro 
Zveme všechny rodiče na přednášku s Mgr. Janem Obrátilem. 
Budeme si povídat o první pomoci, jak reagovat v případě bezvědomí u 
dětí i dospělých a různých jiných úrazů. Prostor bude i pro diskuzi a 

vaše dotazy Hlídání dětí zajištěno v 1. patře v případě zájmu – nutné přihlásit.  
Cena přednášky 40,- Kč,   

Charitní mateřské centrum Rybička je od června 2011 zapojené do celorepublikového 
projektu MÁMY PRO MÁMY  - Do projektu je možné se zapojit pletením dětského 
oblečení pro předčasně narozené děti v inkubátorech v olomoucké nemocnici, nebo šitím 
rychlozavinovaček. Vlnu na pletení oblečení pro předčasně narozené děti i návody a 
velikosti dostanete v MC Rybička.  

PODPORA PAPEŽSKÉHO MISIJNÍHO DÍLA  
Chtěli bychom poděkovat všem dětem a maminkám, které se v listopadu 
zapojili do vánočního pečení a prodeje perníčků. Výtěžek z prodeje činil 
11 000 Kč a je určen na podporu papežského misijního díla.  
Děkujeme všem dárcům! 

MODLITEBNÍ TRIDUUM 27. – 29. 1. 2012 
Milé sestry a bratři, 
opět bychom vás rády pozvaly k účasti na modlitebním triduu.  
Pátek – 17.00 hod – mše sv. v kostele sv. Marka, po ní společná 
modlitba (pokání za vlastní hříchy) 
Sobota – 8.00 hod – mše sv. v kostele sv. Marka, po ní společná 
modlitba (zástupné pokání za hříchy světa) 

Neděle – 17.00 hod – mše sv. v kostele sv. Marka, po ní společná modlitba  
(modlitby chval a díkůvzdání) 

     Triduum, ve kterém se duchovně spojují modlící se matky a otcové po celém světě, je 
Božím darem pro nás všechny. Pán Ježíš k nám přichází s košem plným drahokamů – 
uzdravením, osvobozením, odpuštěním, smířením, radostí, pokojem láskou…..  
Stačí, abychom přišli k němu a nabrali si z nich.    

 Na společné setkání s vámi se těší                 
společenství maminek z Litovle 

Příjmy    
nájemné                           91.252,-Kč 
prodej energie           101.156,-Kč 
sbírky                             287.492,-Kč 
dary                                  56.000,-Kč 
úroky                                      70,-Kč 
dotace město                  150.000,-Kč 
dotace Norské fondy  1.208.994,-Kč 
---------------------------------------- 
Příjmy celkem:          1.894.964,-Kč 
 

Výdaje  
daň           8.232,- Kč 
bohoslužebné výdaje       31.990,- Kč 
 režijní výdaje (energie, pojištění)          
                     291.903,-Kč 
odeslané sbírky                        73.298,-Kč 
dary a charitativní výdaje      117.500,-Kč 
oprava kaple   1.325.699,-Kč 
opravy ostatní      110.370,-Kč 
ostatní výdaje                          15.565,-Kč 

-------------------------------------------------
Výdaje celkem:                 1.974.557,- Kč 

                    


