
Dětská scholička: Zveme všechny děti, které by chtěly zpívat k oslavě Pána a spojit se tak 
při doprovodu dětských mší, na dětskou scholičku. Zkoušky probíhají každou lichou středu 
v 16h v prostorách CMŠ Svatojánek (28. 1., 11. 2., 25. 2. atd.), a pak vždy hodinu před 
dětskou mší na faře. Případné dotazy na tel. 604927147 – pí. Navaříková. 
Dětské mše: budou každou 1. neděli v měsíci (1. 2., 1. 3.) a dále v pátky 13. 2., 13. 3. 
Sbírky:  25. 1. a na opravy kostela  
              22. 2. Sbírka Haléř sv. Petra 
Klub ARCHA: Změna termínů!  21. 1., 4. 2., 4. 3., 18. 3., 1. 4., 15. 4., 29. 4., 13. 5., 27. 
5., 10. 6., 24. 6. od 16:30 do 18:00 v MC Rybička. Biblické hodiny pro děti (3 – 7let) vede 
paní katechetka Hana Obšilová. Téma pro letošní rok je seznámení s Biblí. 
Spolčo pro mládež od 13 do 18 let: 23. 1., 6. 2., 20. 2. po mši sv. na faře. Těší se na vás 
Nikča Hamplová a Barca Ivaničová,  nikoha@seznam.cz tel. 604403478 
Farní knihovna: bude otevřena 1. 2., 15. 2. a 1. 3. před i po mši svaté.  
SRDEČNĚ VÁS ZVEME: 
Modlitební triduum 23.1. - 25. 1. 2015 
V letošním roce vás opět srdečně zveme k účasti na modlitebním triduu.  
Pátek – 18.00 h – mše sv. u sv. Marka, po ní společná modlitba pokání za vlastní hříchy 
Sobota – 8.00 h - mše sv. u sv. Marka, po ní společná modlitba, zástupné pokání za hříchy 
světa 
Neděle – 17.00 h – mše sv. u sv. Marka, po ní společná modlitba chval a díkůvzdání         
          Na setkání s vámi se těší společenství Modlitby matek 
11. CHARITNÍ PLES  
Sobota 7. 2. 2015 od 19:30 Nasobůrky, Hraje: RAMAHEBAND  
Výtěžek plesu bude již tradičně věnován v rámci projektu Adopce na dálku na podporu 
školního vzdělání pro 1 děti z Ugandy a 2 děti z Indie. Uvítáme pomoc při organizaci plesu 
i zajištění darů do tomboly. Informace na Charitě: tel. 736 750 222 nebo 585 341 444 
KARNEVAL PRO DĚTI  
Neděle 8. 2. 2015 od 14:00 Nasobůrky  
Zveme rodiny naší farnosti, především děti, které koledovaly při Tříkrálové sbírce.  
Je to odměna za jejich spolupráci a ochotu věnovat čas dobré věci. Jsou připraveny soutěže, 
hry, tombola, občerstvení. Vstupné dobrovolné.  
ZÁPIS NOVÝCH DĚTÍ do Církevní mateřské školy Svatojánek v Litovli proběhne: 
10. března 2015  od 15.00 – 17.30 hodin 
Přihlášky budou k vyzvednutí v MŠ od 19. ledna 2015 a na stránkách školky. 
Více info na www.svatojanek.cz         Těšíme se na Vás! 

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR 2015:   
2. 7. - 11. 7. 2015 Fryšták – táborové středisko Eliška 
Mladší děti 1. – 7. třída, podrobnější informace v dalším čísle Zpravodaje.               
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„Víra v Božího Syna, který se stal člověkem, nás neodděluje od reality, ale umožňuje nám 
pochopit její nejhlubší význam a objevit, jak moc Bůh miluje tento svět a nepřetržitě ho 
vede k sobě.“               Papež  František 
... krátké zamyšlení 
“Jednou jsme s jedním přítelem vypluli na jeho plachetnici na moře. Nejdřív měl motor jen 
slabě puštěný, abychom mohli vyjet z přístavu. A když jsme ho opustili, vypnul motor a 
roztáhl plachty. Vítr téměř nevál, přesto přítel natáhl plachty ve správném směru a my jsme 
začali plout. Vítr byl tak slabý, že jsme viděli jiné plachetnice, které vůbec plachty 
nenasadily a jely pořád na motor. V duchovním životě je to podobně. Je možné pokračovat 
ve svém žití tak, že jedeme stále dál, aniž bychom se zastavovali. Pak jsme jako ty 
plachetnice, které jedou na motor. Ale když se zastavíme a najdeme si čas na tichou 
modlitbu, na tiché rozjímání, umožní nám to napnout plachty a chytit vítr. A to se pak 
všechno mění. Už nechceme stůj co stůj pokračovat svými vlastními silami, ale snažíme se 
zachytit sílu Ducha Svatého, který nám pomáhá jednat. Spousta křesťanů se snaží jet jenom 
na motor, i když mají báječnou plachetnici a velké plachty, které by mohli roztáhnout. Jaká 
škoda jet na motor, když dech Ducha Svatého je tak silný..”             (P. René Luc) 
HROMNIČNÍ POUŤ MATEK VE ŠTERNBERKU 
Stejně jako každý rok přinesou i letos matky z celé ČR před sochu Šternberské madony 
velkou obětní svíci jako prosbu za ochranu a dar víry pro své děti a za odvrácení zla od 
svých rodin. Hromniční pouti ve Šternberku, která se uskuteční v sobotu 7. února 2015 ve 
farním kostele Zvěstování Panny Marie, se každý rok účastní stovky žen, mezi nimi také 
členky Hnutí modlitby matek. 
Pouť bude zahájena modlitbou růžence, zároveň bude nabídnuta příležitost ke svátosti 
smíření.  
Průběh Hromniční pouti matek:  
1. Mše svatá s ofěrou, kterou bude celebrovat P. Vojtěch Kološ, působící v Olomouci, bude 
ve šternberském farním kostele Zvěstování Panny Marie (začátek v 10:00) - jelikož je 
v únoru v našem kostele chladno, je důležité se teple obléci.  
2. Po mši svaté bude přestávka na jídlo (ani letos se nebude vydávat oběd, proto si s sebou 
vezměte vlastní jídlo! Teplá káva a teplý čaj se bude vydávat zdarma).  
3. Ve 13:00 začne adorace s odevzdáním jmen dětí do košíčku před Eucharistií  
4. Cca 13:30 svátostné požehnání a ukončení pouti.    



CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA pořádá:  
PRVNÍ POMOC U DĚTÍ 
Čtvrtek 22. 1. od 10.00, Cena přednášky 50,- Kč 
Budeme si povídat, jak reagovat v případě bezvědomí dětí i dospělých a dalších dětských 
úrazů, dojde i na praktické vyzkoušení umělého dýchání a masáže srdce. 
Prostor bude i pro diskuzi a vaše dotazy. 
NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ od 9. 2. – 16. 2. 
Diskusní skupina nejen pro manžele - Úterý 10. 2. od 17.00 
Přijďte diskutovat, přijďte si povídat na téma: 
Šťastně až do smrti? Není to pohádka? Jak mít vztah, který vydrží? 
Hosté: manželé Večeřovi, lektoři CPR Olomouc, Cena 50,-Kč, v ceně hlídání dětí   
MASOPUST V MC PRO DĚTI  
-DOPOLEDNE S PROGRAMEM V MASKÁCH 
Pondělí 16. 2. od 9.30 – 12.00 pro všechny věkové kategorie, Cena 50,-Kč  
HRÁČSKÉ DOUPĚ - PRO DOSPĚLÉ 
Pondělí 16. 2. od 17.00 - 19.00 
Hrajete rádi deskové hry? Přijďte se vyřádit. Kdo chce s sebou donést něco dobrého pro 
dobrou pohodu, neváhejte. Hlídání dětí zajištěno. Cena pro rodinu 50,-Kč 
PEDIG 
Středa 25. 2. od 14.30 -17.45            
Zveme začátečníky i pokročilé na kurz pletení z pedigu, možnost upletení tácu s pevným 
dnem nebo ošatky. Nutné přihlásit předem, kapacita omezena, cena od 100,-Kč, pro děti 
volná herna.  
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
pro děti 4 - 6 let -17. 8. - 21. 8. Z POHÁDKY DO POHÁDKY a 3. 8. -7.8. VEČERNÍČKY 
pro děti 5 - 8 let - AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI - 10. 8. – 14. 8. 2015 
PODĚKOVÁNÍ 
17. prosince proběhla v naší farnosti akce Živý Betlém, která měla mezi rodiči, učiteli i 
dětmi velice kladný ohlas. Nepovedla by se však, kdyby se k její realizaci nepřipojilo velké 
množství dobrovolníků z naší farnosti, tímto bych chtěla všem vyjádřit upřímné 
poděkování.          Dospivová Jarmila 
PODPORA PAPEŽSKÉHO MISIJNÍHO DÍLA 
Chtěli bychom poděkovat všem dětem a maminkám, které se zapojili do vánočního pečení 
a prodeje perníčků, ale také těm, kteří si perníčky zakoupili a tím přispěli na dobrou věc. 
Výtěžek z prodeje činil 10.000 Kč a je určen na podporu papežského misijního díla.  
Děkujeme všem dárcům!  
ZMĚNY V SAKRISTII 
Od 1. 1. 2015 nastoupil nový pan kostelník, Rudolf Havlíček. Martě Sloukové děkujeme za 
desetiletou službu, přejeme vše dobré a hodně Boží milosti. 
Udělené svátosti ve farnosti Litovel za rok 2015: 
Křty 15  Svatby 2  První sv. přijímání 10   Pohřby 12  

Výsledky Tříkrálové sbírky 2015 
v jednotlivých obcích 

V 51 obcích našeho regionu koledovalo letos 108 skupinek koledníků 

Celkem bylo vykoledováno: 505 382 Kč 
Po skončení koledování předávají vedoucí skupinek zapečetěné pokladničky pracovníkům 
Charity, kteří je na jednotlivých městských nebo obecních úřadech za přítomnosti úředníka 
rozpečetí a přepočítají jejich obsah. Vykoledovaná částka je následně odeslána na centrální 
charitní konto u České spořitelny: 66008822/0800, var. symbol 7028. Z centrálního konta 
budou peníze rozděleny do regionů na schválené projekty jednotlivých místních charit a na 
humanitární pomoc u nás i v zahraničí.  
V  minulé Tříkrálové sbírce bylo vykoledováno v 50 obcích na Litovelsku 457 331,- Kč. 
Část sbírky, určenou pro vlastní projekty Charity ve středisku Litovel, jsme využili 
následovně:  

235 200,- Kč ........... pořízení auta pro Ošetřovatelskou službu 
            30 000,- Kč ........... přímá pomoc sociálně slabým rodinám 

        4 500,- Kč .…….. materiální vybaveni pro mimořádné události 
Rádi bychom také touto cestou poděkovali všem, kteří svým darem přispěli na pomoc 
lidem v nouzi u nás i v zahraničí a na rozvoj charitních projektů. Stejně děkujeme všem 
koledníkům a vedoucím skupinek, kteří nám s Tříkrálovou sbírkou pomáhali.  

Ing. Ludmila Zavadilová, Charita Šternberk, středisko Litovel   

Litovel 88 387 Kozov, Blažov,Kadeřín,  
Svojanov, Bezděkov 8 279 

Chořelice 7 227 Podolí 3 103 
Nasobůrky 9 037 Hvozdečko 2 912 
Rozvadovice 4 738 Olešnice 3 565 
Unčovice 11 518 Bílsko 5 765 
Tři Dvory 6 732 Vilémov 14 298 
Savín 3 525 Olbramice 5 766 
Myslechovice 6 213 Dubčany 6 029 
Červenka 33 759 Náklo 23 415 
Pňovice 6 007 Mezice 6 703 
Bílá Lhota 3 991 Skrbeň 20 318 
Hradečná 4 295 Příkazy 23 758 
Hrabí 3 790 Hynkov 6 836 
Mladeč 5 044 Haňovice 5 942 
Sobáčov 3 985 Kluzov 4 870 
Luká 3 705 Cholina 11 363 
Ješov 3 494 Senice 26 467 
Slavětín 4 804 Cakov 7 448 
Měrotín 7 171 Odrlice 5 973 
Loučka 4 205 Senička 9 645 
Bouzov, Doly 15 259 Náměšť 41 445 
Kovářov 2 180 Loučany 20 750 


