Mše na úmysly Společenství Modliteb matek: 27. 2. v 8:00 v kostele Sv. Marka
Mše svatá dětská: 22. 1., 5. 2., 19. 2. a 5. 3. v 17:00

FARNÍ ZPRAVODAJ

Zkoušky scholy: 22. 1., 5. 2., 19. 2. a 5. 3. v 16:00 na faře
Sbírky: 14. 2. sbírka na opravy kostela
21. 2. sbírka na Haléř sv. Petra
Dětské spolčo pro děti od 13 do 18 let: 22. 1., 5. 2., 19. 2. a 5. 3. v 17:00 mše svatá a po
ní setkání na faře. Další setkání budou probíhat každých 14 dní. Těší se na vás vedoucí
Hana Chrudinová a Klára Havlíčková, Chrudinovah@seznam.cz, mobil: 777 962 242
Klub ARCHA: 3. 2., 17. 2., 3. 3. a 17. 3. od 16:30 do 18:00 v MC Rybička (a dále jednou
za 14 dní.) Biblické příběhy pro děti (3 – 6 let) vede paní katechetka Pavla Eibová.

ŘÍMSKOKATOLICKÉ
FARNOSTI LITOVEL
20. 1. 2010
ČÍSLO 1/2010

Farní knihovna, bude otevřena 31. 1., 14. 2., 28. 2. a 14. 3. před i po mši svaté.

„Víra nás činí silnými ve slabostech, bohatými v chudobě a živými ve smrti.“

ZVEME VÁS:
PŘÍPRAVA DOSPĚLÝCH KE SVÁTOSTEM
Pravidelná setkání pro dospělé, kteří hledají svou cestu k Bohu a k prožívání své víry
v církvi se konají v budově fary každou středu od 18:00 hodin.

Milí bratři a sestry,
v novém roce Vás zdravím a děkuji za všechny aktivity, do kterých jste se zapojili
zvláště v době vánoční. Chtěl bych také poděkovat za finanční příspěvky, které jste
věnovali během uplynulého roku, díky nimž jsme mohli uskutečnit opravy, podpořit
potřebné, přispět dětem na tábory, organizovat poutě a udržet běžný chod kostela. Pán Bůh
zaplať, také těm, kteří společné dílo podporovali svými modlitbami a oběťmi, zvláště
nemocným, kteří se již nemohou zúčastňovat bohoslužeb.
Čekají nás lidové misie, jež budou klást velké nároky na organizaci a nasazení nás
všech. Proto Vás prosím o pomoc a zvláště o modlitbu, aby Kristus vstoupil do co
největšího počtu srdcí. Otcové misionáři na nás myslí a také nás přijdou povzbudit v neděli
14. února. Setkáme se s nimi při bohoslužbách a při první katechezi, která proběhne od
14.30 v kostele Sv. Marka. Srdečně Vás zvu, pojďme a vytvořme živé společenství Lásky
kolem Krista.
otec Josef

NÁBOŢENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ
Od 20. 1. budou probíhat pravidelné biblické hodiny pro dospělé na faře a to vždy ve středu
od 19:30 h.. Tato setkání by měla trvat do března. Tématem budou dějiny církve a svatí.
HROMNIČNÍ POUŤ MATEK VE ŠTERNBERKU
V sobotu 6. 2. 2010 pořádá Farnost Šternberk a Hnutí modlitby matek ve farním kostele
Zvěstování Páně ve Šternberku Hromniční pouť matek. Program pouti začne modlitbou
růžence v 9:30. V 10:00 bude mše sv. s obětováním svíce matek. Hlavním celebrantem
bude otec Vojtěch Koukal z komunity Blahoslavenství. Po mši pokračuje program
pouti přednáškou P. Vojtěcha. Zakončení pouti plánujeme na 15:00.
6. CHARITNÍ PLES
Sobota 6. 2. 2010 od 19:30 Nasobůrky
Hraje: TRIGON
Výtěžek plesu bude již tradičně věnován v rámci projektu Adopce na dálku na podporu
školního vzdělání pro indického chlapce a africkou holčičku.
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. 2010 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.
©Vydala Římskokatolická farnost sv. Marka v Litovli
Neprodejné, pouze pro vnitřní potřebu.
Kontakt: P. Josef Rosenberg,  732562829
www.farnostlitovel.cz  farnost.litovel@centrum.cz

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI LITOVEL ZA ROK 2010:
Příjmy
nájemné
50.850,- Kč
sbírky
368.160,- Kč
dary
117.000,- Kč
úroky
2.944,28Kč
dotace
60.000,- Kč
ostatní příjmy
20.855,- Kč
---------------------------------------Příjmy celkem: 619.809,28 Kč
OPRAVA KAPLE SV. JIŘÍ
Příjmy
dotace - město 1.707.621,- Kč
dotace - EU
1.386.390,- Kč
---------------------------------------Příjmy celkem: 3.094.011,- Kč

Výdaje
bohoslužebné výdaje
18.908,- Kč
režijní výdaje (energie)
158.469,91Kč
odeslané sbírky
93.430,- Kč
dary a charitativní výdaje 10.000,- Kč
Červenka-el. topení
85.732,- Kč
ostatní výdaje
223.555,- Kč
------------------------------------------------Výdaje celkem:
590.094,91 Kč

Výdaje
opravy kaple

3.044.381,43 Kč

--------------------------------------------Výdaje celkem:
3.044.381,43 Kč

MODLITEBNÍ TRIDUUM 29. – 30. 1. 2010

Milí bratři a sestry,
v tomto novém roce bychom vás opět rády pozvaly k účasti na
modlitebním triduu. Tyto modlitby se konaly v naší farnosti již 2x, proto
jen pro připomínku uvádíme, že triduum je společné setkání v modlitbě za děti, které se
koná 1x za tři měsíce. Modlitba každého čtvrt roku probíhá ve všech zemích po celém
světě, kde jsou modlitební skupinky hnutí Modlitby matek. Jejím hlavním posláním je
modlit se za naše děti a prosit Pána, aby změnil tento svět pro naše děti.
První den – pátek – je věnován modlitbám pokání za vlastní hříchy, zanedbání či
opomenutí.
Druhý den – sobota – konáme zástupné pokání za hříchy světa. Stavíme se před Boha
jako přímluvci. Bůh si stěžuje ústy proroka Izaiáše: „Hledal jsem, kdo by se přimlouval a
nenašel se nikdo.“ Přímluvná modlitba je projev lásky. Dovoláváme se Božího
milosrdenství.
Třetí den – neděle – je dnem chval a díků za požehnání a veškerá dobra, kterými Bůh
obdaroval naše rodiny až do této chvíle. Vzdáváme též chválu a dík i za lidi, kteří na to
nepamatují.
Triduum proběhne ve dnech 29. – 30. 1. v kostele sv. Marka v Litovli
Pátek – 17.00 hod – mše sv., po ní společná modlitba
Sobota – 8.00 hod – mše sv., po ní společná modlitba
Neděle – 17.00 hod – mše sv., po ní společná modlitba
Je dobré si uvědomit, jak velká síla nás spojuje a jaká je to mohutnost modliteb za
naše děti. Proto je dobré této možnosti využít, a pokud je to jen trochu schůdné tridua se
zúčastnit. Vyprošujme našim dětem svět, kde vítězí dobro nad zlem.
Na společné setkání s vámi se těší
společenství maminek z Litovle

PODPORA PAPEŢSKÉHO MISIJNÍHO DÍLA
Chtěli bychom poděkovat všem dětem a maminkám, které se v listopadu
zapojili do vánočního pečení a prodeje perníčků. Výtěžek z prodeje činil
6 900 Kč a je určen na podporu papežského misijního díla.
Děkujeme všem dárcům!

SBÍRKA NA HAITY

V neděli 17. ledna 2010 se v naší farnosti uskutečnila sbírka na pomoc Haity.
Litovel - 16.555,- Kč
Červenka - 2.823,- Kč
Rozvadovice - 4.426,- Kč
Celkem jste darovali 23.804,- Kč.
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!
SBĚREM STARÉHO PAPÍRU PODPOŘÍTE CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM
Mateřské centrum Rybička se zapojilo do soutěže „Sbíráme papír s panem Popelou“,
kterou pořádá společnost A.S.A. spol. s.r.o. Pro děti, které se svými rodiči do soutěže
zapojí, jsou připraveny pěkné ceny. Soutěž potrvá do konce školního roku. Získanou částku
se maminky z Mateřského centra rozhodly věnovat na podporu devítileté indické holčičky
Aschwithy v projektu Adopce na dálku. Bližší informace o podmínkách soutěže dostanete
v MC Rybička nebo na Charitě, kde je také možné papír odevzdat. Budeme rádi, když nás
v našem snažení podpoříte.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2010
v jednotlivých obcích
Ve 45 obcích našeho regionu koledovalo letos 95 skupinek
koledníků:
Litovel,
Chořelice,Nasobůrky
Rozvadovice
Unčovice
Tři Dvory
Savín
Myslechovice
Červenka
Hradečná
Hrabí
Červená Lhota
Řimice
Měník
Mladeč
Sobáčov
Luká
Slavětín
Měrotín
Bouzov
Kovářov
Podolí

81706,4 715,8 892,6 911,3 456,6 729,29 780,3 531,3 063,1 712,2 708,1 310,4 718,2 954,7 164,2 544,6 180,13 648,2 240,2 570,-

Kozov, Blažov, Kadeřín,
Svojanov, Bezděkov
Hvozdečko
Olešnice
Bílsko
Vilémov
Olbramice
Dubčany
Náklo
Mezice
Skrbeň
Příkazy
Haňovice
Cholina
Senice
Cakov
Odrlice
Senička
Náměšť
Loučany

6 868,2 553,2 158,3 935,11 543,3 501,5 722,18 761,5 764,15 988,20 522,7 157,9 169,25 430,4 4 06,4 185,9 594,4 773,11 432,-

Celkem bylo vykoledováno: 369 992 Kč
Po skončení koledování byly pokladničky na jednotlivých obecních úřadech
rozpečetěny, sečteny a vykoledovaná částka odeslána na centrální charitní konto u
České spořitelny: 66008822/0800, var. symbol 7028. Z centrálního konta budou
peníze rozdělovány na humanitární pomoc u nás i v zahraničí a do regionů na
schválené projekty jednotlivých místních charit.
V minulém roce bylo pouţití pro místní projekty Charity v Litovli následující:
165 000,-Kč
38 400,-Kč

auto pro pečovatelskou sluţbu
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.
Ludmila Zavadilová

