
Mše svatá dětská: neděle 7. 2. a 6. 3. v 9.30, pátek 19. 2. a 18. 3. v 18.00  

Schola: Zkoušky probíhají každé sudé úterý v 16. h v prostorách CMŠ Svatojánek.  
Případné dotazy na tel. 604927147 – pí. Navaříková.  

Sbírky:  14. 2. a 13. 3. na opravy kostela, 21. 2. Haléř svatého Petra 

Klub ARCHA: 2. 3. od 16:30 do 18:00 v MC Rybička. Biblické hodiny pro děti (3 – 7let) vede 

paní katechetka Hana Obšilová. Letošní téma je Jak Bible vypráví o Ježíši.,  

Farní knihovna: 14. 2., 28. 2. a 13. 3. bude otevřena před i po mši svaté.  

SPOLČÓÓÓ☺pro mladé… Termíny: 12. 2., 26. 2., 11. 3. a 25. 3. 

Je ti 13- 18 let?? Přijď se za námi do spolča :) scházíme se jednou za 14dní a řešíme otázky 
dnešní doby. Tak neváhej a přijď! Těšíme se na tebe a tvé názory :) Nikča Hamplová a Barča 

Ivaničová, Kontakt: Hamplova.Nikola@email.cz nebo tel. 604403478 

ZÁPIS NOVÝCH DĚTÍ do Církevní mateřské školy Svatojánek v Litovli proběhne: 
Ráda bych pozvala rodiče dětí od 2,5 do 5-ti let k zápisu do Církevní mateřské školy Svatojánek 

v Litovli, který se uskuteční 22. března 2016 v době od 15.00 do 17.30 hodin. Přihlášku si 
můžete stáhnout na webu školy www.svatojanek.cz nebo vyzvednout přímo ve školce a v 

kostele. K zápisu nezapomeňte vzít spolu s vyplněnou přihláškou potvrzenou od praktického 

lékaře (že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování), originál rodného listu dítěte 
a svůj průkaz totožnosti. Součástí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je také vyplnění 

dotazníku v den zápisu. 

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti přihlášené na celodenní docházku a 
děti v posledním roce před zahájením povinné školy docházky. Mezi další bodově ohodnocená 

kritéria patří např. sourozenec v MŠ nebo zájem o křesťanskou výchovu. Jednotlivá kritéria, 
resp. body, kterými jsou ohodnocena, se sčítají a pořadí dětí je dáno počtem bodů - počtem 

splněných kritérií. Při stejném bodovém ohodnocení rozhoduje datum narození dítěte. O přijetí 

dítěte v rámci zápisu nerozhoduje datum podání ani pořadí podaných žádostí. Výsledky 
přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí pod 

přidělenými registračními čísly nejpozději ve čtvrtek 31. března 2016 na vstupních dveřích 
CMŠ Svatojánek v Litovli. Více informací na www.svatojanek.cz nebo přímo ve školce. 

Budeme se na Vás těšit!                  Anežka Kološová, ředitelka MŠ  

LETNÍ KŘESŤANSKÝ TÁBOR PRO DĚTI OD 1-6. TŘÍDY VE FRYŠTÁKU 
MILÉ DĚTI, MAMINKY A TATÍNKOVÉ! 

Jak je již tradiční v naší farnosti, tak i letos se uskuteční dětský letní tábor pro děti.  Bude 

probíhat v termínu od 1. - 10. července 2016 v táborovém středisku Eliška ve Fryštáku. Pro tyto 
dny jsme přijali pozvání našich nových přátel Asterixe a Obelixe a budeme bydlet v jejich 

galské vesničce a společně s nimi prožívat skutečná dobrodružství.  
Přihlášky naleznete v kostele nebo je také možnost je zaslat na Váš email. Stačí mě kontaktovat 

na e-mail: hamplova.monicka@seznam.cz. Nově je také možné přihlášky odevzdat osobně a to 

otci Josefovi nebo také vyplnit a čitelně naskenovat a zaslat zpět na výše uvedený email. 
Prosíme o zaslání přihlášek nejpozději do 15. května 2016 

Těšíme se na všechny děti a doufáme, že si tábor moc užijeme!  

Udělené svátosti ve farnosti Litovel za rok 2015: 

Křty 20  Svatby 3   První sv. přijímání 8   Pohřby 20 
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„Svatý rok milosrdenství se má stát velkou příležitostí k setkání každého 

člověka s Božím milosrdenstvím, „živou zkušeností s blízkostí Otce, jehož 

něhu je možné téměř hmatatelně vnímat, a aby se tak posilovala víra 

každého věřícího a on aby o tom dokázal ještě účinněji vydávat 

svědectví.“  
(Dopis papeže Františka předsedovi Papežské rady pro novou 

evangelizaci arcibiskupu Rino Fisichellovi) 

Od první neděle adventní loňského roku až do letošní slavnosti Ježíše 

Krista Krále budeme prožívat Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil 

papež František. Rok milosrdenství; otevřené svaté brány; programy ve farnostech i v 

diecézi, poutě, katecheze, mše pro různé příležitosti, zpovědní služba v kostelích a další 

aktivity doprovázejí tento jubilejní rok. Svatá brána v bazilice sv. Petra ve Vatikánu je 

běžně zazděná. Vybourána je právě při příležitosti jubilejního roku, kdy se veřeje Sv. brány 

otevřou. V naší arcidiecézi je možnost projít Svatou bránou v katedrále v Olomouci (byla 

otevřena 13. 12. 2015), na Svatém Hostýně (byla otevřena v noci z 31. 12. 2015 na 1. 1. 

2016) a na Velehradě (byla otevřena 24. 1. 2016). Svatá brána, svatý rok a spousta dění 

kolem nás. Mám strach, aby to dění kolem nás nezazdilo bránu našeho srdce. Koneckonců 

čeho jiného je ta Svatá brána znamením, než našeho srdce otevřeného pro Boží 

milosrdenství. Otevřenosti nést radostnou zvěst evangelia, že Bůh miluje každého přes 

jakékoli zlo i hřích, těm kdo hledají pravdu – pokorným. Obvazovat rány smutkem a 

bolestí sklíčených a nenávistí zraněných srdcí. Hlásat svobodu spoutaným jakoukoli 

formou zla a hříchu. Otvírat dveře uvězněných v samotě, lhostejnosti a nenávisti. Těšit ty, 

kdo trpí smutkem z nenaplněnosti života. Ukazovat druhým jejich důstojnost Božích dětí; 

objevovat radost ze spásy; vlévat do lidských srdcí naději. Ne lacinou a povrchní, ale naději 

evangelia. Vybudovat to, co jsme zbořili. Zříci se pomsty, dát a i přijmout odpuštění. 

Obnovit zpustošené vztahy v rodinách i mezi přáteli. O to vás prosím a pro Boží 

milosrdenství vás, bratři, vybízím…        otec Josef 

PODĚKOVÁNÍ  

Děkuji všem, kteří jste se zapojili do příprav oslavy Narození Krista. Děkuji všem, kteří 

přispíváte finančními dary, a nedáváte jen ze svého nadbytku, ale i z nedostatku. Děkuji 

také těm, kteří společné dílo podporovali svými modlitbami a oběťmi, zvláště nemocným, 

kteří se již nemohou zúčastňovat bohoslužeb. Přeji požehnaný nový rok a těším se na další 

spolupráci.                  Váš otec Josef 

mailto:hamplova.monicka@seznam.cz
http://www.farnostlitovel.cz/
http://email.seznam.cz/readMessageScreen?sessionId=&folderId=inbox&messageId=1799&messagePos=1##


CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA pořádá: 
MASOPUST - Středa 3. 2. a čtvrtek 4. 2 
Dopoledne s programem v maskách. 

HOKUSY A POKUSY S IVOU - Čtvrtek 4. 2. od 16.00 – 17.00 

KOMUNIKACE V MANŽELSTVÍ - Čtvrtek 11. 2. od 16.30 

Přednáška v rámci Národního týdne manželství - Manželství není jen kus papíru. Lektor 

Ing. P. Mečkovský M. A. Základem zdravého vztahu je dobrá komunikace. Jde o více než 

sdílení informací. Co nám v tom může bránit? Jak se můžeme zdokonalit? Cena 100,-Kč. 

Hlídání dětí zajištěno, cena hlídání 20,-Kč/dítě 

PŘIPRAVUJEME: Letní příměstské tábory - poslední volná místa 

15. 8. – 19. 8. – příměstský tábor Indiáni – pro děti 4 -6 let, denně 7 -16 hodin 

12. CHARITNÍ PLES  

Sobota 6. 2. 2016 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 7. 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.  

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA V LITOVLI  25. – 28. 2. 2016 

VE SVATÉM ROKU MILOSRDENSTVÍ nás čeká duchovní obnova, kterou povede P. 

Pavol Noga, CM a P. Miroslav Obšivan, CM. Na tuto duchovní obnovu Vás srdečně zvu, je 

to možnost, jak dobře prožít postní dobu. Společně můžeme prožít mše svaté, přednášky a 

také vyprávění z misií. Program je připraven pro všechny věkové kategorie. Nebojte se 

pozvat přátele a známé. Podrobný program je k vyzvednutí v kostele. 

Na setkání s Vámi se těší otcové misionáři Vincintíni 

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 12.000 

Kč a je určen na podporu papežského misijního díla. Děkujeme všem 

dárcům!  

POUŤ DO KRAKOVA A SVĚTOVÉ SETKANÍ MLADEŽE 

V sobotu 28. 5. se uskuteční Národní pouť Svatého roku do Krakova - Łageiwniků. Na tuto 

pouť bude vypraven z naší farnosti autobus. V tomto mimořádném roce se rovněž 

uskuteční v polském Krakově Světové setkání mládeže se Svatým otcem. Předprogram v 

polských diecézích bude probíhat od 20. 7., vlastní setkání pak od 25. do 31. 7. U vzniku 

těchto setkání stál právě polský rodák, krakovský arcibiskup a nezapomenutelný papež Jan 

Pavel II. Blízkost světce Jana Pavla II i místa konání nám nabízí příležitost, aby se tohoto 

setkání zúčastnili všichni mladí z naší farnosti.  

 

Výsledky Tříkrálové sbírky 2016 

v jednotlivých obcích 

V 52 obcích našeho regionu koledovalo letos 114 skupinek koledníků: 

Celkem bylo vykoledováno: 529 886 Kč 

Vykoledovaná částka byla po rozpečetění a přepočítání pokladniček na jednotlivých městských nebo 

obecních úřadech následně odeslána na centrální charitní konto u České spořitelny. Z centrálního 
konta budou peníze rozděleny do regionů na schválené projekty jednotlivých místních charit a na 

humanitární pomoc u nás i v zahraničí.  Výnos Tříkrálové sbírky je z největší části tradičně věnován 

na podporu záměrů pro lidi v nouzi na území ČR. Jde o různé formy pomoci pro seniory, matky 

dětmi v tísni, lidi s postižením, bez domova, sociálně vyloučené či ohrožené vyloučením. Desetina 
výtěžku je určena na pomoc rozvojových projektů do zahraničí, případně jako rezerva pro případ 

humanitárních katastrof (loni šlo například o zemětřesení v Nepálu, Pákistánu a Afghánistánu).  
 

V minulé Tříkrálové sbírce bylo vykoledováno v  51 obcích na Litovelsku  505 382,- Kč. Část sbírky, 

určenou pro vlastní projekty Charity ve středisku Litovel, jsme využili následovně:  
 

 265 200,- Kč     ........... pořízení auta pro terénní pečovatelskou službu 

   28 000,- Kč     ........... přímá pomoc sociálně slabým rodinám 

      
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 82 923  
Kozov, Blažov,Kadeřín, 
Svojanov, Bezděkov 

10 176 

Chořelice 7 182 Olešnice 3 011 

Nasobůrky 9 684 Luká 11 916 

Rozvadovice 4 361 Ješov 4 463 

Unčovice 10 918 Veselíčko 1 890 

Tři Dvory 6 630 Bílsko 5 420 

Savín 3 375 Vilémov 12 640 

Myslechovice 5 660 Olbramice 6 247 

Červenka 33 419 Dubčany 6 645 

Pňovice 5 890 Náklo 24 859 

Bílá Lhota 3 773 Mezice 6 711 

Hradečná 4 587 Skrbeň 21 481 

Hrabí 4 380 Příkazy 26 213 

Měník 1 388 Hynkov 6 094 

Mladeč 5 261 Haňovice 6 582 

Sobáčov 3 341 Kluzov 5 469 

Slavětín 3 811 Cholina 11 147 

Měrotín 7 537 Senice 30 092 

Loučka 3 692 Cakov 5 601 

Bouzov, Doly 16 022 Odrlice 4 437 

Kovářov 2 324 Senička 10 740 

Podolí 4 016 Náměšť 48 136 

Hvozdečko 3 961 Loučany 25 781 


