
OD 30. 10. JE ZMĚNA ČASU VEČERNÍCH BOHOSLUŽEB NA 17. HOD.!!  
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI : 4. 10. od 10:00 adorace zakončená v 18:00 hod mší sv. 
Mše svatá dětská: 14. 10. v 18:00 a 4. 11. v 17:00 

Sbírky:  16. 10. Sbírka na opravy kostela 
23. 10. Misijní neděle – sbírka na misie  

Farní knihovna:  bude otevřena 9. 10., 23. 10. a 6. 11. před i po mši svaté.  
Nové číslo časopisu Rodinný život – Domácí násilí 
Nové číslo se tematicky týká především lidí, kteří zakouší fyzickou 
a psychickou bolest od svých nejbližších. Domácí násilí je 
nejrozšířenější a zároveň nejskrytější formou násilí v naší 
společnosti. Jakými rozličnými způsoby se projevuje? Jak se 
můžeme a máme bránit a jak pomoci? Na koho se obrátit? Proč je 
toto téma často tabuizováno a nahlíženo prizmatem předsudků? 
Odpovědi jsme hledali v rozhovorech s odborníky, vědeckých 
pracích i svědectvích žen a mužů, kteří otevřeně vyprávějí o 
různých formách násilí v jejich rodině a okolí. Psychoterapeutka 
Ivana Jakubeková přibližuje fungování Krizového a intervenčního 
centra pro děti a mládež v Brně. Další z příběhů Jakuba a Katky od 

paní Muroňové je především o respektu k jedinečnosti a důstojnosti toho druhého. 
V pravidelných rubrikách týkajících se výchovy a vztahů naleznete například povzbuzení 
k odvaze být rodičem a vzorem, navzdory chybám, kterých se dopouštíme. Stejně jako 
v předchozích číslech nechybí pohádka na dobrou noc, další z voňavých receptů pana 
Nágla, setkání s želvičkou Loudalkou, soutěže, křížovka a pozvání na zajímavé podzimní 
akce. Využijte rovněž příležitosti zapojit se tvůrčím způsobem do celoroční soutěže Křest 
v naší rodině. 

KONCERTY:  
19. 10. Recitál LENKY FILIPOVÉ  
- v kostele sv. Marka v Litovli 
 
27. 10. v 18:30 pěvecký recitál MONIKY KAŠTANOVÉ   
- koncert k výročí ČR v kapli sv. Jiří v Litovli, klavír Jaroslava 
Majerová, Hosté Jan Glos, Smíšený pěvecký sbor Hany Kaštanové 
vstupné dobrovolné 
 

6. 11. v 17:00 ENSEMBLE VERSUS - REQUIEM  
- v rámci nedělní večerní mše svaté u sv. Jiří, po mši koncert 
Ensemble Versus - působí při Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně od roku 2003. Věnuje se duchovní hudbě 16. a 20. Století. V současné 
době má sbor čtrnáct členů. Sbormistrem je Vladimír Maňas, odborný asistent Ústavu 
hudební vědy a člen Svatomichalské gregoriánské scholy. 
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„Člověk, který doufá v„Člověk, který doufá v„Člověk, který doufá v„Člověk, který doufá v    Boha a spoléhá se na něj, jBoha a spoléhá se na něj, jBoha a spoléhá se na něj, jBoha a spoléhá se na něj, je jako strom, který e jako strom, který e jako strom, který e jako strom, který 
zapustil své kořeny u vody.zapustil své kořeny u vody.zapustil své kořeny u vody.zapustil své kořeny u vody.“   “   “   “                                                          (Jer 17)   (Jer 17)   (Jer 17)   (Jer 17)    

Drazí bratři a sestry, 
před sebou máme měsíc říjen, měsíc zasvěcený tradičně Panně Marii, 

růžencový měsíc. Jak už jste zvyklí, bude modlitba růžence přede mší svatou, ve 
kterém budeme vyprošovat biřmovancům hojnost darů Ducha svatého. Kromě této 
společné modlitby růžence bude ale jistě vhodné trochu oprášit i osobní modlitbu. 
Můžete třeba rozjímat růženec s evangeliem v ruce – většina jeho tajemství má 
svůj základ v Písmu. Nebo se můžete pokusit o společnou modlitbu růžence u vás 
doma. Nebo třeba, pokud jste to ještě nezkusili, letos konečně s růžencem začít.  
Přeji vám všem všechno dobré.        otec Josef 

Milí farníci,  
již několik dní, je náš kostel sv. Marka bez víka křtitelnice a ukřižovaného 

Krista. Tyto sochy jsou dílem moravského sochaře Jiřího Antonína Heinze 
(1698–1759). V těchto dnech probíhá výstava jeho děl v Arcidiecézním muzeu 
v Olomouci a i naše sochy jsou zapůjčeny na tu to výstavu. Tato výstava se 
zaměřuje na tvorbu jedné z nejvýraznějších a nejoriginálnějších osobností 
moravského baroka, sochaře Jiřího Antonína Heinze. Jako jeden z mála na Moravě 
působících barokních umělců vyšel tento svitavský rodák z domácího prostředí. 
Životními osudy je neodmyslitelně spjat se třemi místy svého působení – 
Uničovem, Olomoucí a Znojmem. Poměrně velký počet dochovaných děl zahrnuje 
řadu jak jednotlivých exteriérových soch i složitě komponovaných sousoší, tak 
náročné řezbářské a později také štukatérské realizace v chrámových interiérech. 
Vystavený výběr především z Heinzovy řezbářské tvorby přiblíží originalitu a 
uměleckou opravdovost tohoto výjimečného sochaře, jehož nejlepší díla jsou 
srovnatelná s díly předních sochařů evropského baroka. 

Na výstavu jste zváni, potrvá do neděle 19. února 2012, denně mimo 
pondělí od 10.00 do 18.00 hodin. Každou středu vstup volný. 



OLOMOUCKOU KATEDRÁLU ROZEZNÍ V ŘÍJNU         
MODLITBY Z TAIZÉ 14. – 16. října 2011                        
Třetí říjnový víkend přijedou mladí lidé z celé republiky do Olomouce, 
aby se zúčastnili ekumenického setkání s názvem Dny důvěry. Tuto akci 
podporují bratři z Taizé, malé vesničky na jihu Burgundska. Zde se 

každoročně setkávají mladí křesťané z celého světa, aby společně zakusili setkání s Bohem 
v modlitbě, zpěvu, tichu nebo rozjímání.  
Stejně jakou v Taizé budou i v Olomouci srdcem setkání společné modlitby s 
meditativními zpěvy, jejichž základnou bude katedrála svatého Václava. Poutníci se mohou 
dále zúčastnit biblických zamyšlení v menších skupinkách či nejrůznějších workshopů. 
Mezi nimi je například procházka Olomoucí s výkladem průvodce, exkurze v Konzervatoři 
Evangelické Akademie, prohlídka kněžského semináře s možností rozhovoru se studenty či 
biblické židovské tance. Účast na setkání přislíbilo také několik bratrů z komunity. Mezi 
nimi by měl být i bratr Wojtek, který má na starosti aktivity Taizé v České republice.  
„Jednou z hlavních charakteristik komunity v Taizé je ekumenismus. Proto bychom si 
přáli, aby smyslem setkání bylo kromě osobních zážitků také prohloubení přátelství a 
spolupráce mezi křesťanskými církvemi v České republice. Jen na přípravě této akce se 
podílejí církve Českobratrská evangelická, Římskokatolická, Církev bratrská a Bratrská 
jednota baptistů, “ vysvětluje koordinátor přípravného týmu Josef Lavička. Setkání má 
napomáhat také vytváření důvěry mezi generacemi, proto je jedním z důležitých prvků 
ubytování poutníků v hostitelských rodinách v Olomouci a okolí.  
Dny důvěry v Olomouci nejsou prvním setkáním tohoto druhu v České republice. „Poprvé 
se stejnojmenná akce uskutečnila před třemi lety ve Zlíně a minulý rok se mladí mohli 
setkat v Brně. Proto jsme byli velmi potěšeni, když se na nás obrátil bratr Wojtek s 
nabídkou uspořádat Dny důvěry 2011 právě v Olomouci a věříme, že dokážeme v započaté 
tradici dobře pokračovat, “ říká Josef Lavička.  
Více informací o Dnech důvěry v Olomouci naleznete: www.dnyduvery.cz 
Bližší informace a přihlášky: Magda Navrátilová, tel. 776861769 

SVĚTOVÝ DEN MISIJÍ - MISIJNÍ NED ĚLE  
„Jako Otec poslat mne, tak i já posílám vás!“ (Jan 20,21) 
Toto heslo je hlavní myšlenkou misijní neděle, kterou prožijeme 23. 10. 
2011. Oslava Světového dne misií nás má povzbudit, abychom přijali 
povědomí o naléhavé potřebě hlásat Evangelium. Papežská misijní díla 
přispívají k evangelizačním aktivitám církve.  
Kéž sbírka, prováděná ve všech farnostech na Světový den misií, je znamením společenství 
a vzájemného zájmu mezi církvemi. A konečně, ať se mezi křesťany zvýší důraz na 
modlitbu, která je základním duchovním prostředkem pro šíření světla Kristova mezi všemi 
lidmi, světla, jež osvětluje celý svět.           otec Josef  

PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BI ŘMOVÁNÍ V NAŠÍ FARNOSTI  
Setkání všech přihlášených biřmovanců se koná v pátek 7. 10. 2011 v 19:00 na faře  
16. 10. od 16:00 do 17:00 zpověď  
21. 10. v 19:00 nácvik a na biřmování biřmovanců i kmotrů  
22. 10. v 10:00 BIŘMOVÁNÍ ud ělí otec biskup Josef Hrdlička 

SVÁTOST NEMOCNÝCH V NAŠÍ FARNOSTI  
Svátost nemocných  - může ji přijmout člověk vážně 
nemocný, člověk zesláblý stářím (60 let) a také ten, který se 
má podrobit vážné operaci. Může ji přijmout i ten, kdo 
odchází ve vážné věci do nemocnice. Tato svátost přináší těm, 
kdo ji s vírou přijímají, duševní i tělesnou úlevu, zahlazuje 
viny, ulehčuje duši nemocného a posiluje ji tím, že v něm 
probouzí velikou důvěru v Boží milosrdenství. 
Společné udělení proběhne v pátek 28. 10. 2011 v 9.00 ve 
farním kostela sv. Marka v Litovli. Od 8.30 je možnost 
svátosti smíření. Prosím, aby ti, kdo mají ve své blízkosti 
nemocné, nabídli pomoc či odvoz do kostela. 

CHARITNÍ MATE ŘSKÉ CENTRUM RYBI ČKA  
pořádá:  
KLUB ARCHA : Srdečně zveme rodiče a děti ve věku 3-7 let 
do klubu Archa, téma na tento rok je seznámení s Desaterem 
Božích přikázání. Klub vede slečna katechetka Hana 
Chrudinová z Červenky. Setkání proběhnou ve středu: 12. 10., 
26. 10., 9. 11., 23. 11., 7. 12. a 21. 12. v charitním mateřském 
centru Rybička od 16:30 do 18:00 hod.                                                                                                                                

BAZAR – PRODEJ OD MAMINEK   
Úterý 18. 10., od 8.30 – 16.00, 2. Patro MC 
Prodej dětského oblečení, těhotenského oblečení, věcí na děti, sportovního vybavení apod. 
Sběr oblečení od 10. 10. od 8.30 – 12.00, nebo dle dohody, bližší informace v MC 

PRVNÍ POMOC - Středa 19. 10, od 16.30, 2. Patro MC 
Zveme všechny rodiče na přednášku o první pomoci s Mgr. Janem Obrátilem. 
Budeme si povídat jak reagovat v případě bezvědomí u dětí i dospělých a různých jiných 
úrazů. Prostor bude i pro diskuzi a vaše dotazy. Cena přednášky 40,- Kč 
Hlídání dětí zajištěno v 1. patře v případě zájmu – nutné přihlásit do 14. 10. 

POUŤ NAŠÍ FARNOSTI NA SV. HOSTÝN:  
V sobotu 8. 10. 2011 - odjezd autobusu z Červenky v 7:15, z autobusového 
nádraží v Litovli 7:30, z Rozvadovic 7:40.  
Předpokládaný návrat asi v 15:00 hod.  
Cena: děti zdarma, dospělí 150Kč 

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI  
V pondělí 10. 10. v 19h. na faře v Litovli proběhne setkání pastorační rady. Prosím 
všechny členy o účast. Na programu bude biřmování a plán akcí pro farnost na příští rok.  

ADORACE SE ZPĚVY Z TAIZÉ  
Chceme pozvat všechny ke společné adoraci doprovázené zpěvy z Taizé. Součástí 
modlitby je čtení z písma svatého, přímluvy, chvíle ticha. Setkání probíhají každý třetí 
pátek v měsíci v 19. hodin, v kapli sv. Jiří. Tento měsíc se sejdeme 21. řijna. Těšíme se na 
všechny, kteří chtějí chválit Pána v tichu i písněmi.  
 


