TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2009

Blíží se konec roku a s ním také příprava další tříkrálové sbírky.
V roce 2009 bude tato sbírka probíhat v sobotu 10. ledna. Protože
je dosti časově náročné skloubit vše dohromady, hledáme již nyní
koledníčky do tříkrálových skupinek i jejich vedoucí. Malým dětem
přizpůsobíme trasu jejich věku, občerstvení bude zajištěno na faře.
Kde se můžete přihlásit a získat další informace ?
Charita Litovel – Ing. Zavadilová - tel: 736 750 222
Sbírku 2008 jsme v naší charitě využili následovně:
150 000 Kč auto pro pečovatelskou službu
15 000 Kč termojídlonosiče pro pečovatelskou službu
39 000 Kč přímá pomoc sociálně slabým rodinám

Pečení a prodej perníčků na podporu papežského misijního díla
Pečení perníčků proběhne na faře v sobotu 29. 11. od 13. hod. Srdečně zveme děti i rodiče,
kteří mají chuť se zapojit. Následující neděli 7. 12. po mši svaté se budou perníčky
prodávat. Výtěžek je určen na papežské misijní dílo.
Příprava dospělých ke křtu (sv. příjímání): pravidelná setkání budou probíhat na faře
každou středu od 17:30.
Mše na úmysly Společenství Modliteb matek: 15. 11. v 8:30 u Sv. Filipa a Jakuba
Mše svatá dětská: 7. 11., 21. 11. v 17:00, 2. 12. v 6:45 (roráty)
Zkoušky scholy: 7. 11., 21. 11 v 16:00 na faře
Sbírky: 2. 11. sbírka na opravy kostela
16. 11. sbírka na Charitu
Dětské spolčo pro děti od 13 do 17 let:
24. 10. v 18:00 mše svatá a po ní setkání na faře.
V neděli 9. 11. v 15:00 setkání na faře
V pátek 21. 11. po večerní mši svaté se vydáme do Libiny na faru, kde strávíme společný
víkend. Tak jako na naších pravidelných setkáních využijeme společný čas k modlitbě, k
debatám na předem zvolené duchovní téma a ke společenským hrám.
5. 12. v 17:00 mše svatá a po ní setkání na faře.
Další setkání budou probíhat pravidelně každých 14 dní.
Informace: Chrudinovah@seznam.cz, mobil: 777 962 242
Farní knihovna: bude otevřena 2. 11., 16. 11. a 30. 11. před i po mši svaté.
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ČÍSLO

Drazí bratři a sestry,
budeme slavit slavnost Všech svatých a památku všech věrných
zemřelých. Tyto dva liturgické svátky nám dávají zvláštní příležitost k
tomu, abychom rozjímali o věčném životě. Očekává ještě moderní člověk
tento věčný život nebo jej považuje za něco, co patří k překonané
mytologii? Lidé naší doby jsou víc než v minulosti pohlceni pozemskými
věcmi, takže stěží dokážou myslet na Boha jako na hlavní postavu dějin a
našeho osobního života.
Člověk je však svou přirozeností zaměřen na něco mnohem většího,
na něco, co ho přesahuje. V lidském bytí je nepotlačitelná touha po
spravedlnosti, pravdě a plném štěstí. Srdce člověka v tomto smyslu nelze
oklamat či mu vnutit nějakou náhražku. Tváří v tvář smrti je v mnohých
živá touha a naděje, že najdou za prahem smrti své drahé. Ale stejně silné je
přesvědčení, že poslední soud nastolí spravedlnost, očekávání definitivního
vyrovnání, v němž každému bude dáno, co mu patří. Proto je víc než nutné
být pevně nasměrován k cestě svatosti a to s nohama na zemi, ale se srdcem
již v nebi, v konečném příbytku Božích přátel.
Oživme radostný pocit společenství svatých a dejme se přitahovat k
cíli naší existence: setkání s Bohem tváří v tvář. Prosme, aby to bylo
dědictvím všech věrných zemřelých, zvláště těch více zapomínaných a
potřebujících Boží milosrdenství. Přímluva za ně se vyjadřuje různými
způsoby, mezi nimiž je návštěva hřbitovů. Zastavit se na oněch posvátných
místech je vhodná příležitost, aby se člověk zamýšlel nad smyslem
pozemského života a aby zároveň živil naději na blaženou věčnost v nebi.
Maria, Brána nebeská, ať nám pomáhá nezapomínat na nebeskou
vlast a nikdy ji nespouštět z očí, vždyť je to poslední cíl našeho putování po
této zemi.
otec Josef

OBNOVA KAPLE SV. JIŘÍ V LITOVLI

OČISTEC A MODLITBA ZA ZEMŘELÉ

Kaple sv. Jiří v Litovli je významnou kulturní památkou
zapsanou v ústředním seznamu kulturních památek ČR. Kaple je
unikátním příkladem sice drobné, ale kvalitní pozdně gotické
sakrální architektury dochované v původní podobě s minimem
pozdějších zásahů. Objekt je o to cennější, že se v původní podobě
dochovala nejen samotná architektura, ale i původní malířská
výzdoba interiéru.
Od r. 1948 byla kaple v majetku státu a v tomto období
došlo k výraznému zhoršení jejího stavebně-technického stavu. V
80. letech minulého století byl městem Litovel zpracován záměr
obnovy a využití objektu pro kulturní účely, ale projekt byl realizován pouze zčásti - byl
zpracován poměrně rozsáhlý stavebně-historický průzkum včetně archeologických sond do
podloží, proběhla oprava krovu a výměna střešní krytiny, byla zahájena rekonstrukce
elektroinstalace a byly pořízeny nové vitráže od akad. malíře Karla Rechlíka.
V roce 1994 byla kaple v tomto stavu navrácena Římskokatolické farnosti Litovel.
V roce 1997 bylo město silně zasaženo ničivými povodněmi, které, nejenže dále zhoršily
stav objektu, ale zároveň přinutily farnost upustit od pokračování započaté obnovy, protože
byla nucena řešit následky povodní na dalších kostelech.
V současné době je kaple v mnoha ohledech v havarijním stavu, jenž neumožňuje
jakékoliv smysluplné využití.
Proto jsme napsali projekt (grant z Finančních mechanismů EHP/Norska), jehož
cílem je komplexní obnova kaple, včetně její výzdoby, a pořízení nového vybavení tak, aby
objekt mohl být využíván víceúčelově jako meditační kaple, koncertní a výstavní sál (stálá
expozice bude tvořena uměleckými díly z majetku farnosti, z nichž některé jsou součástí
původní výzdoby objektu) či jako přednášková místnost. Součástí obnovy je rovněž
restaurování několika uměleckých děl (z nichž některé patří k původnímu mobiliáři kaple).
Projekt je v současné chvíli ve fázi schvalování norských donátorů. Jejich stanovisko bude
známo na jaře v roce 2009. Využití kaple bude ryze neziskové.
Otec Josef

Kristus hovoří o hříších, které nebudou odpuštěny ani na zemi, ani po smrti (Mt
12,32). To znamená, že z některých hříchů může být člověk očištěn i po smrti. Vedle nebe
a pekla tedy musí existovat ještě i zvláštní stav, kde člověk, který sice zemřel v lásce k
Bohu, ale v lásce ještě nevyzrálé, plné sobeckosti a sebestřednosti, musí svou lásku očistit,
zdokonalit. Tímto stavem je očistec.
Podle sv. Augustina je očistec právě zrání v lásce. Duše člověka touží po setkání s
Bohem, ale není na to ještě ze své strany připravena. A tím trpí. Poznává, že sobecké já
není ještě schopné vejít do styku s Bohem - Láskou.
Právě v očistci je palčivě poznávána zvrácená zamilovanost člověka do sebe
samého. Člověk jako v zrcadle poznává své slabosti, hříchy a zažívá to jako bolestné
pročišťování. V očistci se člověk osvobozuje ze své uzavřenosti do sebe, která mu brání
plně se otevřít dialogu lásky s Bohem. Člověk zde poznává nicotnost svých snah být
šťastný vlastními silami a na vlastní pěst. Zde má příležitost se od takovýchto pout
osvobodit a plně se otevřít milujícímu Bohu, učit se být milován a učit se milovat.
Bůh v člověku s láskou oddělí dobré od zlého, aby všechnu sebestřednost a
egoismus proměnil v lásku. Tento přechod je bolestný. Ale takto přijde člověk konečně
nastálo plně k sobě samému a stane se tím, co s ním Bůh zamýšlel. Jen tak bude schopen
společenství s Bohem.
Těm, kteří procházejí tímto zráním, můžeme pomáhat modlitbami a oběťmi a
získáním tzv. odpustků.

POUŤ NAŠÍ FARNOSTI NA SVATÝ HOSTÝN
Stalo se již tradicí, že první říjnovou sobotu koná naše farnost pouť na Svatý
Hostýn. Bylo tomu tak i letos. Pouť se uskutečnila v sobotu 4. října na svátek sv. Františka,
kdy také byl v naší farnosti adorační den.
Jely dva neplné autobusy s odjezdem v 7.30 hod. Počasí bylo nevlídné a při
příjezdu na Svatý Hostýn nebyla bazilika přes mlhu vidět. Naše mše sv. byla v 10.15 hod. a
sloužil ji náš otec Josef. Ve 12 hod. byla pobožnost křížové cesty, při které pršelo, zvláště
ze stromů u jednotlivých zastavení, snad máme větší zásluhu z vykonané pobožnosti. Ve
13 hod. bylo svátostné požehnání s rozloučením poutníků. Při procházení pod obrazem
Matky Boží Hostýnské za hlavním oltářem vždy prosíme o její ochranu pro naše rodiny,
farnost a zase se těšíme, že dá-li Pán Bůh v tomto čase, vrátíme se rádi zase.
V 11 hod. se také konala mše sv., kterou sloužil brněnský biskup Vojtěch Cikrle.
Zpáteční cesta byla příjemná i počasí se zlepšilo. Ještě jsme v našem kostele
zakončili adorační den mší sv. Byl to krásně využitý den s mnoha duchovními zážitky.
Marie Drešrová

MODLITBA ZA ZEMŘELÉ A ODPUSTKY
Za své zemřelé se může každý z nás modlit. Mimoto jim můžeme pomoci tzv.
„odpustky“. Od 1. 11. do 8. 11. lze denně získat „plnomocné odpustky“ pro ty, kdo
zemřeli.
Tyto „dušičkové“ odpustky, které jsou přivlastnitelné našim bratřím a sestrám
v očistci, může získat každý křesťan: který žije v plném společenství s církví, který není
odloučen od Boha těžkým hříchem, který nemá trvalé zalíbení v žádném hříchu, který má
úmysl tyto odpustky získat, a který vykoná požadované úkony:
návštěva nějakého hřbitova s modlitbou za zemřelé
svátost smíření (sv. zpověď)
účast na slavení mše sv. s přijmutím eucharistie
modlitba na úmysl papeže
(1. 11. večer a 2. 11. po celý den stačí pouze návštěva nějakého kostela spojená
s modlitbou Páně a modlitbou Vyznání víry)
Co jsou to takzvané "dušičkové odpustky"?
Každý hřích má dvojí následek. Zbavuje člověka společenství s Bohem, tím ho
činí neschopným dosáhnout věčného života. A vyvolává zhoubné lpění na stvořeném, které
musí být očištěno buď zde na zemi, nebo po smrti ve stavu, který se nazývá očistec. Toto
očišťování zbavuje člověka následků hříchu. Nelze to pojímat jako nějaký druh pomsty, ale
jako důsledky vyplývající z hříchu.
(Podle KKC §1472)

