
DĚTSKÁ SCHOLA: Zveme všechny děti, které chtějí zpívat Pánu, aby přišly do dětské
scholy.  Schola  by měla  být  pro  děti  školního věku.  Budeme se  těšit  na  každý hlásek.
Termíny zkoušek: 8. 2., 22. 2., 8. 3. a 22. 3. před mší svatou v 17. hodin na faře

DĚTSKÁ MŠE v     Litovli každý 2. pátek v měsíci  – 8. 2., 8. 3. v 18h. v kostele sv. Marka. 

PONDĚLNÍ SETKÁNÍ PRO SENIORY
Každé druhé pondělí v měsíci (11. 2., 11. 3.) po ranní mši svaté Vás zveme na setkání faře, 
těšit se můžete na posezení s občerstvením a zajímavým povídáním.

Sbírky: 17. 2. a 17. 3. sbírka na kostel
24.2. Sbírka na Haléř Sv. Petra

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

LETNÍ KŘESŤANSKÝ TÁBOR PRO DĚTI FRYŠTÁK 
Přihlášky od 1. března  - kontaktní mail: hamplova.monicka@seznam.cz
Termíny:
12. - 19. 7. 2019 – pro děti ve věku 7 – 13 let
21. - 28. 7. 2019 – pro mladé ve věku 14 – 18 let
Bližší informace budou zveřejněny později. Kontrolujte internetové stránky naší farnosti.

SPOLČO PRO MLADÉ – přijď se bavit!
Mladší mládež – 7. - 9. třída ZŠ – každý 2. a 4. pátek v měsíci po mši svaté
Starší mládež – 15 + - každý 1. pátek v měsíci po mši svaté

CHARITNÍ PLES 
Sobota 9. 2. 2018 od 19:30 Nasobůrky, Hraje: RAMAHEBAND 
Výtěžek plesu bude již tradičně věnován v rámci projektu Adopce na dálku na podporu
školního vzdělání pro 1 dítě 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

MAŠKARNÍ   KARNEVALPRO DĚTI 
Neděle 10. 2. 2018 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. 
Udělené svátosti ve farnosti Litovel za rok 2018:
Křty 14       Svatby 4 Pohřby 11
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DVA POHLEDY NA ŽIVOT
Na život se můžeme dívat očima člověka mladého, zdravého, silného, plného elánu,
nebo zrakem člověka nemocného, slabého, chudého, starého. Pro toho prvního je život
hezký, radostný, jednoduchý, příjemný a hodnotný. Pro druhého je život šedý, smutný,
těžký.

V Lukášově evangeliu najdeme oba tyto pohledy: „Blaze vám, kdo nyní pláčete, neboť
se budete smát. A běda vám, kdo se nyní smějete, neboť budete plakat a naříkat.“ To
nás zaráží. My přece chceme každý den být radostní a šťastní. Toužíme po tom, aby ta
naše radost trvala neustále. Abychom byli zdraví, plní síly, to je náš ideál života. Ježíš
mohl lidem tyto hodnoty přinést. Mohl nám dát dlouhé mládí, štěstí na sto let, mohl
odstranit  utrpení a bolest,  dát všem potřebné síly.  Avšak neudělal  to.  Pouze nazval
blahoslavenými ty, kteří pláčí, kteří se na svět a život dívají skrze slzy. Navíc sám Ježíš
dobrovolně přijal utrpení a smrt. Také se na zdejší život díval skrze slzy. Učinil tak
proto, že jen oči plné slz jsou schopny odkrýt pravdivou hodnotu pozemského života.
Oči  naplněné  štěstím  mohou  klamat  a  chtějí  za  každou  cenu  zastavit  čas,  učinit
z časného života věčnost. A to je veliký omyl.

Zákonem tohoto světa je pomíjivost. Člověk, který se s tím smířil, je schopen zaujmout
správný postoj vůči pozemskému životu. Slza v oku pomáhá odkrýt pravdu o světě.
Pokud chceme poznat hodnotu života, neptejme se na to těch, kteří se honí za štěstím,
za příjemnostmi, těch, kteří mají všechno. Ale ptejme se spíš lidí, kteří alespoň jednou
v životě umírali hlady, kteří poznali tu hořkost, slzy bolesti, utrpení, rozloučení, kteří
byli pronásledováni.

Základem pravdivého pohledu nejsou růžové brýle. Pravdivou krásu a hodnotu života
je možné vidět jen skrze slzu. Slza pomáhá poznat škálu barev pozemského života
a také dává zahlédnout obzor věčnosti. P. Miroslav
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CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA pořádá:
MINIŠKOLKA NA ZKOUŠKU
úterý 5. 2. 2019   8.30 – 11.30
Pro děti od 2 let, s sebou svačinu, pití, přezůvky.
Tato lekce je zdarma pro nové uchazeče, dále již platba předem (100,-)

Není třeba přihlášení dopředu. Přijďte v 8.30.
SEBEVĚDOMÍ DĚTÍ středa 6. 2. 2019   16.00 – 18.00
lektor: Ing. P. Mečkovský
Hlídání dětí zajištěno. Nutné přihlášení předem.
Cena: 100 Kč jednotlivci, manželský pár 150 Kč
KURZY ŠITÍ
Pro začátečníky - úterý 16.00 – 17.45, 12. 2., 19. 2., 26. 2.
Pro pokročilé - středa 16.00 – 17.45, 13. 2., 20. 2., 27. 2.
DISKUZNÍ PÁTEK pro milovníky zahrádek JARO NA ZAHRADĚ
Pátek 22.2., 9.30 – 10.30 Diskuze, Rady, doporučení, sdílení zkušeností

PŘIPRAVUJEME -   LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Noemova archa,  19. 8. - 23. 8., děti 4 - 6 let, 
cena 1200,-Kč, denně 6.30 - 16.00
Nutné zaplatit zálohu 50% částky do konce března 2019

VALENTÝNSKÝ VEČER
U příležitosti národního týdne manželství, letos na téma „Zabijáci manželství a jak se jim 
bránit“, zve společenství manželů všechny zamilované z farnosti na mši svatou a 
Valentýnský večer.
Kdy a kde: úterý 12. 2. 2019, kostel sv. Marka v Litovli a fara
Program: 17:00 – mše svatá s obnovou manželských slibů

(od 16:45 možnost předat děti na hlídání na faru – nahlásit předem)
17:30 – večere při svíčkách pro dva s programem na letošní téma

Cena: 200 Kč za manželský pár (v ceně je večeře a hlídání dětí)
Hlaste se do 8. února 2019 pomocí SMS na tel.: 774 958 391 (Miroslava Faltýnková)

HROMNIČNÍ POUŤ MATEK
Letošní  Hromniční  pouť  matek  se  koná v sobotu  2.  února  2019  ve  farním  kostele 
Zvěstování  Panny  Marie  ve  Šternberku. 
Program  pouti  začne  modlitbou  růžence  v 9:20 hodin.

V 10:00 hodin bude mše svatá s obětováním svíce matek. Zakončení pouti cca 14:30.

Tak jako každý rok přinesou matky obětní svíci, na jejíž zaplacení mohou matky přispívat 
svým darem.

V neděli 3. 2. 2019 bude při mši svaté konáno svatoblažejské požehnání.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2019
v     jednotlivých obcích

V 57 obcích našeho regionu koledovalo letos 134 skupinek koledníků:

Celkem bylo vykoledováno: 660 546 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
(např. na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně jako rezerva pro případ humanitárních katastrof.
V minulé Tříkrálové sbírce bylo vykoledováno v  55 obcích na Litovelsku 614 995,- Kč. Část sbírky, určená pro
vlastní projekty Charity, byla využita následovně: podpořili jsme provoz Domácí zdravotní péče, která zajišťuje
poskytování zdravotnických výkonů v domácím prostředí ve výši 156 000 Kč, podpořili jsme činnost Mateřského
centra Rybička, které nabízí vzdělávací a tréninkové programy, základní rodinné poradenství, organizuje zájmové
a volnočasové aktivity a různé společenské a sportovní akce pro rodiny s malými dětmi ve výši 180 000 Kč.
Poskytli jsme přímou pomoc rodinám a osobám v nouzi ve výši 30 000 Kč.
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 94 733 Hvozdečko 3 366

Chořelice 9 914 Kozov, Blažov, Kadeřín, Svojanov, 
Bezděkov 13 429

Nasobůrky 12 621 Olešnice 3 980
Rozvadovice 5 772 Jeřmaň 2 220
Unčovice 12 133 Luká 18 895
Tři Dvory 6 440 Ješov 6 055

Savín 4 934 Veselíčko, Březina 2 824
Myslechovice 9 834 Bílsko 7 990
Víska 2 693 Vilémov 15 001
Chudobín 2 266 Olbramice 7 303
Nová Ves 5 810 Dubčany 10 124
Červenka 40 093 Náklo 28 054
Pňovice 7 600 Mezice 7 281
Bílá Lhota, Pateřín 4 991 Skrbeň 26 188
Hradečná 4 501 Příkazy 31 762
Hrabí 4 515 Hynkov 8 088
Měník 2 574 Haňovice 9 450
Mladeč 8 114 Kluzov 2 649
Sobáčov 3 890 Cholina 16 765
Slavětín 5 319 Senice 40 507
Měrotín 10 999 Cakov 5 256
Loučka 6 592 Odrlice 6 713
Bouzov, Doly 17 521 Senička 11 968
Kovářov 2 123 Náměšť 57 950
Podolí 4 443 Loučany 26 303
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