
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. 

PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍ ŘENÍ V ADVENTU  
4. neděli adventní tj. 23. 12. 2012 je možno využít ke svátosti smíření.  
Zpovídat se bude v Litovli od 16.00 hodin.  

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 16. 12. po mši svaté v Litovli.  

Mše svatá dětská: 4. 1. 2013 v 17:00 – žehnání tříkrálovým koledníkům  

Sbírky:  16. 12. na opravy kostela  

Klub ARCHA:  12. 12. 2012, 9. 1., 23. 1., 6. 2., 20. 2., 6. 3., 20. 3., 3. 4., 17. 4., 15. 5., 29. 
5. a 12. 6. 2013 od 16:30 do 18:00 v RC Rybička. Biblické hodiny pro děti (3 – 7let) vede 
paní katechetka Hana Obšilová. Téma pro letošní rok je podobenství. 

SPOLČO PRO MLADÉ:  7. 12. po mši svaté na faře v Litovli 

Farní knihovna, bude otevřena 2. 12., 16. 12., 30. 12. a 13. 12. 2013 před i po mši svaté.  

SRDEČNĚ VÁS ZVEME:  
VÁNOČNÍ KONCERT NA ČERVENCE 
Ve čtvrtek 20. 12. v 17:00 v kostele sv. Alfonse na Července se uskuteční tradiční vánoční 
koncert – účinkuje Červeňáček - pěvecký sbor při ZŠ a MŠ Červenka a ZUŠ Litovel a 
SENZAKORD Litovel  

VÁNOČNÍ KONCERT PALOKANTI RAKA LITOVEL - ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 
Mše J. J. Ryby v podání Kantiky a PALORY 
Neděle 16. 12. v 15:00 v kostele sv. Marka, vstupné 60Kč předprodej, na místě 100Kč 

CHARITNÍ RODINNÉ CENTRUM RYBI ČKA pořádá:  
JEŽÍŠKOVA POŠTA  - Pátek 7. 12 od 9.30, venkovní prostor MC 
Zveme prarodiče a rodiče s dětmi na soutěžní dopoledne. Po splnění 
soutěžních disciplín, dostanou děti malou odměnu a mohou odeslat 
Ježíškovou poštou svůj připravený dopis pro Ježíška. Cena 40,- Kč 

JAK UPLÉST VÁNO ČKU - Úterý 11. 12., dopoledne, Cena kurzu 50,- Kč 
Zveme babičky, maminky i slečny přijďte se naučit pletení vánoček z 6 pramenů současně.  
PEDIG - VÁNOČNÍ ZVON ĚNÍ - Čtvrtek 14. 12., od 14.30 do 18.00  
Zveme všechny, kdo rádi pletou z pedigu. Přijďte si vyrobit vánoční ozdoby.  
Cena od 80,- Kč, nutné přihlásit předem 
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DAR VÁNOC 
Pastýři v době prvních Vánoc žili s pocitem, že na ně všichni zapomněli. 

Společnost je umístila na jednu z nejnižších příček společenského žebříčku. Považovali je 
za nečisté jak fyzicky, tak i duchovně. Museli mít pocit, že se o ně nikdo nezajímá. Museli 
mít pocit, že nikomu na nich nezáleží. Ale v tu první vánoční noc pochopili, že se v tomto 
pocitu mýlili. Poznali, že někomu na nich záleží. Ze všech lidí se anděl zjevil jim, aby 
oznámil tu nejradostnější zprávu pro svět. Poznali dar, který Vánoce nabízejí. Dar, který se 
nedá koupit za žádné peníze. Tím darem je poznání, že Bohu na nás záleží a stará se o nás. 
Důkazem je betlémské Dítě – Spasitel světa. Podobně na tom byli první křesťané. Svatý 
Pavel v prvním listu Korinťanům píše: „Pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává: Není mezi 
vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených; 
ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil 
Bůh, aby zahanbil silné; neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, 
co není, aby to, co jest, obrátil v nic - aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před 
Bohem.“ 

Možná i my trpíme v dnešní době jistým pocitem méněcennosti – rozhodují o nás 
jiní a často ne k našemu prospěchu. Neříkám, abychom si vše nechali líbit, ale místo 
neplodných debat plných stížností a nářků načerpejme sílu a naději u Boha a zažijme, že 
kdo má Boha, tomu nic neschází, Bůh sám mu dostačí. Za pár dní znovu staneme u 
Betléma – u Toho, který se stal Darem života. Života, který přemáhá smrt. Jako povzbuzení 
přijměte i tato slova Dr. Kübler-Rossové, ženy, která toho o umírání a životě poznala dost. 
„Těšte se na svůj přechod přes práh smrti. Poprvé tak poznáte nepodmíněnou lásku. Všude 
kolem bude nekonečný mír a láska a všechny noční můry a bouře, kterými jste v životě 
prošli, nebudou najednou důležité. Ve chvíli, kdy přecházíte přes přechod, dostáváte dvě 
základní otázky: Kolik lásky jste byli schopni dát a přijmout? Jak mnoho dobrého jste 
vykonali? A spatříte důsledek každého skutku, každé myšlenky a každého slova, které jste 
kdy vyslovili. Poznání, kolik příležitostí jste promarnili, je symbolicky řečeno jako chůze 
peklem. Také uvidíte, jak se drobná laskavost dotkla stovek životů, o kterých jste neměli 
ani tušení. A tak se soustřeďte na lásku, dokud jste ještě tady, a učte své děti již od útlého 
věku nepodmíněné lásce. Pamatujte, soustřeďte se na lásku a těšte se na přechod. Je to ta 
nejkrásnější zkušenost, jakou si dokážete představit. Jděte s Bohem!“ 

Do každého nového dne žehná váš kněz          otec Josef 



CHARITA INFORMUJE:  

Tříkrálová sbírka 2013 
Účelem Tříkrálové sbírky není jen vybrat co nejvíce 
peněz, ale také vychovávat mladou generaci k solidaritě, 
spoluzodpovědnosti a lidskosti. Vede k tomu, aby pochopili, že jsme 
odkázáni jeden na druhého. Jestliže teď nepomůžeme tam, kde je třeba, 

nemůžeme očekávat, že až budeme strádat my nebo naši blízcí, někdo pomůže nám.  
V minulé Tříkrálové sbírce pomohlo 99 skupinek koledníků Charitě vybrat v celém regionu 
střediska Litovel (47 obcí) částku  412 938 ,- Kč.  Část sbírky určenou pro vlastní projekty 
Charity v Litovli jsme využili následovně:  
 100 000,- Kč     ........... pořízení auta pro Pečovatelskou službu 
109 500,- Kč     ........... podpora provozu Mateřského centra  
   30 000,- Kč    ............ přímá pomoc sociálně slabým rodinám  
Zbývající částka byla použita: na humanitární pomoc v zahraničí, kterou organizuje přímo 
Sekretariát Charity České republiky v Praze, na projekty a poradenskou činnost 
Arcidiecézní charity Olomouc a 5% z vybrané částky na režii sbírky (výroba pokladniček, 
tisk složenek, příprava Tříkrálového koncertu).  
Tříkrálová sbírka bude probíhat především o víkendu 5. a 6. ledna, v některých obcích ale 
může proběhnout i v pracovní dny (toto rozhodnutí necháváme na místních kolednících), 
koledování by mělo být ukončeno nejpozději do 15. ledna.  V Litovli bude sbírka zahájena 
v pátek 4. 1. 2013 v 17:00 dětskou mší spojenou s požehnáním pro koledníky.  
Zbývá už jen připomenout, že organizace sbírky bude stejná jako v minulém roce:  
Všechny skupinky koledníků budou přesně evidovány, stejně jako sbírkové pokladničky. 
Každá skupinka koledníků bude mít svého vedoucího. Ti pak budou vybaveni potvrzenou 
průkazkou, která je bude opravňovat vybírat peníze na Tříkrálovou sbírku. Pokladničky 
budou zapečetěny na příslušném obecním nebo městském úřadě, kde také bude výnos 
sbírky spočítán a poté převeden na konto Tříkrálové sbírky Charity České republiky.  
Děkujeme za všechny, kterým Váš dar prospěje. 
Charita Šternberk, středisko Litovel – Ing. Ludmila Zavadilová  - tel: 736 750 222  

VÁNOČNÍ BALÍ ČEK DĚTEM NA UKRAJIN Ě 
Celkem na 255 vánočních dárků odveze Arcidiecézní charita 15. prosince na Ukrajinu, aby je 
předala konkrétním, předem vytipovaným sociálně potřebným dětem z dětských domovů a 
chudých rodin. Mnohdy to bývá pro obdarované děti vůbec první dárek v jejich životě. Tato 
akce je pořádána od roku 2008 a pokaždé se setkala s velkým zájmem. O každém dítěti 
zařazeném do projektu Vánoční balíček má Arcidiecézní charita předem připravené informace 
jako např. jméno a příjmení, věk, výšku, míry, popř. osobní zájmy, či jiné specifické potřeby 
apod. Tyto informace pak nabízí veřejnosti a potencionálním dárcům. Dárce poté na základě 
těchto údajů balíček připraví a předá Arcidiecézní charitě Olomouc, která zajistí přepravu a 
předání balíčků dětem. Do akce Vánoční balíček se zapojují každý rok desítky jednotlivců, 
rodin, místních Charit i dalších organizací. Naše Charita se této akce účastní již potřetí. Letos 
jsme si vybrali jedenáctiletého chlapce Vitalije Morozova z dětského domova ve městě 
Lopatyn. Pracovnice našeho střediska mezi sebou už od začátku listopadu shromažďují finanční 
prostředky na tento účel. Doufám, že se nám brzy podaří získat přibližně 1000 korun (taková by 
měla být hodnota každého dárku, aby byly všechny děti spravedlivě poděleny), abychom mu 
mohli splnit jeho vánoční přání.  

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY V ROCE VÍRY   
Apoštolská penitenciárie ohlásila podmínky k získání plnomocných odpustků vyhlášených 
papežem Benediktem XVI. u příležitosti Roku víry. Od 11. října letošního roku do 24. 
listopadu 2013 je mohou získat věřící, kteří splní obvyklé podmínky, tedy s upřímnou 
lítostí vyznají hříchy ve svátosti smíření, přistoupí k eucharistii a pomodlí se na úmysl 
Svatého otce. 
Během celého roku víry mohou věřící získat plnomocné odpustky, když navštíví nejméně 
tři přednášky o II. vatikánském koncilu nebo Katechismu katolické církve. Další 
příležitostí k získání těchto odpustků bude pouť do jedné z papežských bazilik, 
křesťanských katakomb, katedrálního chrámu nebo na místo k tomu zvlášť určenému 
místním biskupem. Tam je pak třeba zúčastnit se mše svaté nebo se alespoň zdržet k 
rozjímání, zakončeným modlitbou Otče náš, vyznáním víry a modlitbou k Panně Marii, 
apoštolům či patronům daného místa. Ve dnech k tomu zvlášť určených místním ordinářem 
lze také získat odpustky na jakémkoliv sakrálním místě, kde se věřící zúčastní eucharistie 
či modlitby breviáře a vyzná svou víru. A konečně příležitostí k získání plnomocných 
odpustků v Roce víry může být též návštěva místa vlastního křtu a obnovení křestních 
slibů.  

POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH  
Den Datum Místo Čas 

Červenka 8. 15 
Litovel 9. 30 
Rozvadovice 11.00 

4. neděle adventní 23. 12. 

Litovel 17. 00 
Litovel-  
dětská mše sv. 

15. 00 

Červenka 21. 00 

Štědrý den 24. 12. 

Litovel - půlnoční 23. 00 
Litovel 9. 30 Boží hod vánoční 25. 12. 
Rozvadovice 11. 00 
Červenka 8. 15 Sv. Štěpán 

 
26. 12. 

Litovel 9. 30 
Červenka 8.15 
Litovel 9. 30 
Rozvadovice 11.00 

 
Neděle – svátek Svaté rodiny 
 
 

 
30. 12. 
 
 Litovel 17.00 

Červenka 8. 15 
Litovel 9. 30 

Slavnost Matky Boží Panny Marie 1. 1. 2013 

Rozvadovice 11. 00 

                        

 

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista  
a Boží požehnání v novém roce 2013  

přeje váš otec Josef 


