Mše svatá dětská: 14. 1. 2011 v 17:00
Příprava na svátost biřmování: 3. 12., 17. 12. a 14. 1. 2011 v 18:00 na faře v Litovli
Sbírky: 19. 12. na opravy kostela
Klub ARCHA: 1. 12., 15. 12. a 12. 1. 2011 od 16:30 do 17:30 v MC Rybička.
Biblické hodiny pro děti (3 – 7let) vede paní katechetka Marie Stejskalová.
Spolčo pro mládež od 13 do 18 let Spolčo pro mládež od 13 do 18 let: setkání na faře
proběhne v sobotu 11. 12. v 18:00. Těší se na vás vedoucí Hana Chrudinová a Klára
Havlíčková, kontakt: Chrudinovah@seznam.cz tel. Hana: 777 962 242
Farní knihovna, bude otevřena 5. 12., 19. 12. a 9. 1. 2011 před i po mši svaté.
Nové číslo časopisu Rodinný život – Humor v církvi
Nové číslo časopisu Rodinný život je plné jemného humoru,
zaznívá smíchem, vykouzlí úsměv. V rozhovorech vypráví
Monsignor kardinál Miloslav Vlk mimo jiné o Božím pochopení
pro lidský humor a poslechu Werichových předscén
z Osvobozeného divadla, loutkář a herec Víťa Marčík o humoru,
který je projevem dobra a prostředníkem nadhledu, Karel Prais –
zdravotní klaun působící v ostravské nemocnici, o smíchu, který
léčí.
Otec Jiří Bardoň, autor humorných příběhů, prozradí, s kým a kde
se od srdce zasměje.
V pravidelných rubrikách týkajících se výchovy a vztahů se dočtete
o potřebě otcovského uznání a nadhledu v době dospívání i o
ženách, které milují nezdravým a sebedestruktivním způsobem.
V souvislosti s letošní čtenářskou soutěží Kněz mého života jsou otištěna dvě svědectví.
Nechybí hřejivý příběh na dobrou noc, voňavý recept pana Nágla, setkání s želvičkou
Loudalkou, křížovka, soutěže, informace o připravovaných akcích.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME:
VÁNOČNÍ KONCERT NA ČERVENCE
Ve čtvrtek 16. 12. v 17:00 v kostele sv. Alfonse na Července se uskuteční tradiční vánoční
koncert – účinkuje pěvecký sbor při ZŠ a MŠ Červenka a ZUŠ Litovel
TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR – vánoční koncert
Zveme všechny posluchače do krásného prostředí na vánoční koncert v kostele sv. Marka.
Úterý 21. prosince v 19:00 hod.
Vstupné: předpr. 100 / na místě 150 Kč
VÁNOČNÍ KONCERT KANTIKY LITOVEL
účinkuje: Smíšený pěvecký sbor Kantika
Sobota 25. 12. v 16:00 v kostele sv. Marka, vstupné dobrovolné

„ČLOVĚČE, BŮH TĚ MILUJE VÍ CE,
NEŽ JSI TY SCHOPEN MILOVAT SÁM SEBE.“ (Kardinál H. Newmann)
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Milí farníci,
advent je pro nás dobou postupných kroků ke světlu, které přišlo na svět v chudé
stáji na okraji Betléma. V době, která byla temná, protože srdce Heroda, vládce Palestiny,
zaplavila touha po moci, pro kterou neváhal zmařit dětské životy.
A tak i my se nacházíme v době, jež se chce zmocnit člověka a ovládat ho pomocí
mechanismů, které ho vnitřně zabíjejí, aby se jiní stůj co stůj udrželi u moci. Učiňme tu
nádhernou zkušenost, kdy malé světlo prozařuje temnoty noci. Tak jak to zakoušíme o
rorátech s dětmi, nebo na adventním věnci, kdy přibývá světla. Jako by tyto symboly
neklamně říkaly, že světlo přišlo na zem a tma ho nepohltila (Jan 1,5). A toto světlo
osvěcuje každého člověka (Jan 1,9). A kdo přijme toto Světlo Betléma, stává se dítětem
božím (srov. Jan 1,12). Nenechme se odradit od cesty do Betléma, odkrývá se postupně, je
na ní mnoho nejasností vždyť i tři mudrci od východu podnikli dobrodružství cesty (života)
a vydali se do neznáma za světlem a vždy jim byla osvícena jen část cesty. Jejich hledání a
otázky jsou zaznamenány v Matoušově evangeliu „Kde je ten židovský král, který se právě
narodil? Viděli jsme totiž, jak vyšla jeho hvězda.“ Toto hledání ukazuje jaká touha a
odhodlání vedla mudrce při hledání Světla Světa. A odpověď jim poskytlo Písmo Micheášovo proroctví.
Tak i my se nechme inspirovat při hledání cesty ke Kristu v Písmu svatém. A když
mudrci nalezli dítě a jeho matku Marii zaradovali se, padli na zem a klaněli se mu (srov.
Mt 2,10-11), kéž se nám podaří nalézt Krista a v tiché adoraci prožít radost s patření na
Něho. K tomu vám ze srdce žehná
otec Josef

Milé děti,
už brzy se chystám opět navštívit Vaši farnost. Jsem zvědav, jak jste
za celý rok vyrostly a hlavně – jak jste pokročily na své cestě
v konání dobra a v lásce k Pánu Bohu. Doslechl jsem se, že také
chcete obdarovat chudé děti, penězi z prodeje perníčků a pohlednic.
Mám radost z Vaší tvořivosti, chuti udělat něco pro druhé a doufám,
že Vás podpoří dospělí. Velice se těším na setkání s Vámi při ranní
mši svaté v neděli 6. Prosince.
Mám pro Vás všechny také malé překvapení!
Určitě přijďte a nebojte se vzít i své kamarády. Rád je poznám.
Váš Mikuláš

CHARITA INFORMUJE:

Den

Datum

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011
Blíží se konec roku a s ním také příprava další
Tříkrálové sbírky.
V roce 2011 bude tato sbírka
probíhat v sobotu 8. 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.
V minulé Tříkrálové sbírce bylo vybráno celkem 369 992 Kč. Pro projekty místního
střediska bylo použito 192 000 Kč, z toho 80 000 Kč na podporu provozu pečovatelské
služby, 20 000 Kč na provoz Mateřského centra, 30 000 Kč na nákup zdravotních
pomůcek, 42 000 Kč na přímou pomoc sociálně potřebným rodinám, 20 000 Kč pomoc
lidem v oblastech postižených povodněmi. Zbývající částka byla použita: na humanitární
pomoc v zahraničí, kterou organizuje přímo Sekretariát Charity České republiky v Praze
(bližší informace na (www.caritas.cz), na projekty a poradenskou činnost Arcidiecézní
charity Olomouc (www.acho.caritas.cz) a 5% z vybrané částky na režii sbírky (výroba
pokladniček, tisk složenek, příprava Tříkrálového koncertu).
Kde se můžete přihlásit a získat další informace?
Charita Šternberk, středisko Litovel – Ing. Ludmila Zavadilová - tel: 736 750 222

CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA
pořádá:
Už vás nebaví pohled na rozjetou vánočku?
Středa 15. 12. od 16.30, 2. patro
Zveme babičky, maminky i slečny na profesionální ukázku pletení vánoček z 6 pramenů
současně. Možnost pletení z vlastního těsta, eventuálně z plastelíny. Cena kurzu 20,- Kč
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ
Zveme nastávající maminky – přijďte si protáhnout tělo pod vedením porodní asistentky
Bc. Kateřiny Růžičkové.
Těšíme se na Vás každý čtvrtek od 17:00 do 18:00. Cena: 50Kč
NÁVŠTĚVA JESLIČEK PRO RODINY S DĚTMI
Přijďte si prohlédnout vánočně vyzdobený kostel a Betlém. Zaposlouchat se do vánočních
koled a společně zažít atmosféru radosti z narození Ježíška. Srdečně Vás zveme v neděli
26. 12. od 16:00 v kostele sv. Marka

„Neboť tak Bůh miloval svět, že
dal svého jednorozeného syna,
aby žádný, kdo v něho věří,
nezahynul, ale měl život věčný.“
(Jan 3,16)
Ať radost z Kristova narození zasáhne Vaše srdce a prozáří Vaše dny
v roce 2011. K tomu
Vám
ze srdce žehnáO VÁNOCÍCH
Váš otec Josef
POŘAD
BOHOSLUŽEB

4. neděle adventní

19. 12.

Štědrý den

24. 12.

Boží hod vánoční

25. 12.

Neděle – svátek Svaté rodiny
(Sv. Štěpán)

26. 12.

Slavnost Matky Boží Panny
Marie

1. 1.
2011

Místo
Červenka
Litovel
Rozvadovice
Litovel
Litoveldětská mše sv.
Červenka
Litovel - půlnoční
Litovel
Rozvadovice
Červenka
Litovel
Rozvadovice
Červenka
Litovel
Rozvadovice

Čas
8. 15
9. 30
11.00
17. 00
15. 00
21. 00
23. 00
9. 30
11. 00
8. 15
9. 30
11. 00
8. 15
9. 30
11. 00

PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ V ADVENTU
4. neděli adventní tj. 19. 12. 2010 je možno využít ke svátosti smíření.
Zpovídat se bude v Litovli od 17.00 hodin.
RORÁTY V LITOVLI A NA ČERVENCE
Roráty budou probíhat každé úterý v Litovli v 6:45 hodin a také ve čtvrtek na
Července v 6.45. Děti se sejdou ještě před začátkem rorátů v 6:40 hod.. Budou
totiž zahajovat průvod od hlavních dveří s vlastnoručně vyrobenými a ozdobenými
lampičkami. Po rorátech jsou děti zvány na faru, kde dostanou snídani.
ADORACE U BETLÉMA U SV. MARKA V LITOVLI
Na svátek Narození Páně – 25. 12. bude otevřen kostel k modlitbě a návštěvě
Betléma, jde o možnost přiblížit podstatu Vánoc všem lidem z města.
Prosím Vás o pomoc při zajištění služeb- nejen hlídání kostela, ale i modlitbu u
narozeného
Krista.
Bližší
informace
a
rozpis
služeb
budou
k dispozici
v neděli 19. 12.
po mši svaté
v Litovli.

