
OD 30. 10. JE ZMĚNA ČASU VEČERNÍCH BOHOSLUŽEB NA 17. HOD.!!  
Žehnání adventních věnců  

proběhne při ranní nedělní mši svaté dne 27. 11. 2011 
Mše svatá dětská: 4. 11. a 18. 11. v 17:00 

Sbírky:  13. 11. Sbírka na Charitu  
20. 11. Sbírka na opravy kostela 

Adorace se zpěvy z Taizé: pátek 18. 11. po mši svaté 

Farní knihovna:  bude otevřena 6. 11., 20. 11. a 4. 12. před i po mši svaté.  

KURZ PRO ČTENÁŘE (LEKTORY) PÍSMA SVATÉHO  
Kurz pro lektory Písma svatého v olomoucké arcidiecézi je pořádán s 
cílem zlepšit úroveň četby Božího slova při liturgii. Kurz bude probíhat 
v Uničově na faře. Obsahuje 4 pracovní setkání po třech vyučovacích 
hodinách: 
Biskup otec Hrdlička  - úvodní přednáška: pátek 2. 12. v 19. hodin 
Dr. Chalupa                - biblické téma:        pátek 16. 12. v 19. hodin 
M. Pavlíková              - kultura řeči:           pátek 3. 2. a 17. 2. v 19. hodin 

Kurzu by se měli zúčastnit stávající čtenáři a starší ministranti. Prosím zájemce, aby se 
přihlásili na faře v Litovli do 18. 11., aby se mohla zajistit společná doprava.  
PLNOMOCNÉ ODPUSTKY  
Plnomocné odpustky pro duše zemřelých, které potřebují očištění, můžeme získat prvních 
osm listopadových dnů. Podmínkou je: přijetí svátosti smíření, Eucharistie, modlitba na 
úmysl Svatého otce (Otče náš a Zdrávas či jiná modlitba). Dále je třeba se na hřbitově 
pomodlit za zemřelé. Od poledne 1. 11. do půlnoci 2. 11. je možné odpustky pro duše v 
očistci získat návštěvou kostela spojenou s Modlitbou Páně a Vyznáním víry. 
Předpokladem je, že pokřtěný katolík, který je ve stavu milosti, má úmysl odpustek získat a 
nemá sebemenší zalíbení v hříchu. Zpověď stačí přijmout v několikadenním rozmezí. Na 
jejím základě lze získat více odpustků, avšak pro každý odpustek zvlášť je nutné přijmout 
Svátost oltářní a pomodlit se dané modlitby. Na každý den se získá vždy jen jeden 
plnomocný odpustek. Pokud nebudeme v milosti posvěcující, nemají modlitby pro naše 
zemřelé účinek.  

KONCERT:  
ENSEMBLE VERSUS - REQUIEM 6. 11. v 17:00  
- v rámci nedělní večerní mše svaté u sv. Jiří,  
- po mši koncert - hudební rozjímání o smrti a vzkříšení 

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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„D ůvěřuj Bohu a on se tě ujme, urovnej svou cestu a doufej v něho.“ (Sir 2,6) 

Drazí bratři a sestry,  
je listopad – čas velké modlitby celé církve za zemřelé. Je to čas vděčnosti vůči 

našim zemřelým, jejímž výrazem je naše modlitba. Myslíme na ty, kteří už přešli práh 
smrti, ale bylo by špatné, kdybychom se v tento čas nezamýšleli také nad tajemstvím 
vlastního života a smrti. Tyto dvě pravdy jsou se sebou spojené.  

V dnešní době se lidé bojí myslet na smrt. Nechtějí o ní mluvit, utíkají od tohoto 
tématu jako před nakažlivou nemocí. A přece utéct nelze. Stačí pustit televizní zprávy – 
smrt je stálou jejích součástí: války, atentáty, nehody, přírodní katastrofy, hlad, nemoci… 
Lidi pak sužuje strach. I naše srdce je často plné smutku a pesimismu.  

Ale pravda o nezbytnosti smrti není pro nás křesťany pravdou smutnou. Je tomu 
opačně. Vědomí nezbytnosti lidské smrti je pro nás pomocí, abychom nezapomněli na cíl, 
ke kterému směřujeme. Jak dlouho nepočítáme s tím, že dnes můžeme umřít - tak dlouho 
nejsme skutečně svobodni.  

Příliš často myslíme jenom na to, co ještě máme udělat, kolik je ještě před námi 
úkolů! Až z toho hlava třeští. A přece, to Bůh dává hodiny, dny, týdny a léta. To jeho vůli 
mám plnit až do posledního okamžiku. Jestliže tento okamžik bude za hodinu, pak udělám 
tolik, kolik lze udělat za hodinu. Jestliže bude za padesát let, udělám tolik, kolik lze udělat 
za půl století. Vědomí smrti nás učí důvěře k Bohu.  

Svatý Albert obětoval svůj život chudým bezdomovcům, často opakoval: "Život 
mám, abych ho dal. Abych získal život, život musím dát". Toto je pravý křesťanský přístup 
k smrti: být správcem a dárcem svého života.  

Musíme se stále učit dávat svůj život, tak jak to naplánoval Bůh, aby smrt nám jej 
nemusela vytrhávat; musíme dát svůj život, aby smrt nemusela nám jej brát násilím. 
Musíme být připraveni dát jej kdykoliv. Ať nás tomu učí i ten letošní listopad. 

   otec Josef  

PODPORA PAPEŽSKÉHO MISIJNÍHO DÍLA - PERNÍ ČKY  
Pečení perníčků proběhne na faře v sobotu 26. 11. od 13:30 hod. Srdečně 
zveme děti i rodiče, kteří mají chuť se zapojit. Následující neděli 4. 12. po 
mši svaté se budou perníčky prodávat. Výtěžek je určen na papežské 
misijní dílo.   



OHLÉDNUTÍ ZA BI ŘMOVÁNÍM V NAŠÍ FARNOSTI  
Dne 22. 11. 20011 uskutečnila svátost biřmování. Dar Ducha svatého přijalo 35 
biřmovanců. Celý rok se připravovaly pod vedením otce Josefa, kterému za to patří velký 
dík. Strávily víkend v ADCŽM Přístav nebo jeli pomáhat na Ukrajinu. Také napsali dopis 
arcibiskupovi Janu Graubnerovi. Svátost biřmování nám přijel udělit biskup Josef 
Hrudička. V kostele byla skutečně úžasná atmosféra, každý biřmovanec si přivedl svého 
kmotra, který bude dohlížet a pomáhat mu v dalším křesťanském životě.  Musím říci, že za 
skvělou atmosféru vděčíme i našim rodinám a také zpěvákům, kteří mši příjemně zpestřili. 
Po mši svaté jsme všichni biřmovanci šli na faru a měli jsme možnost promluvit si 
s biskupem Hrdličkou a dát si výborné koláčky. Po chvíli strávené na faře jsme se rozešli 
domů ke svým rodinám a slavili. Doufám, že všichni biřmovanci se budou dále a více 
angažovat ve farnosti a rozdávat dar víry kolem sebe.      Monika Hamplová 

CHARITA INFORMUJE:   

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2012  
Blíží se konec roku a s ním také příprava další tříkrálové sbírky.  
V roce 2012 bude tato sbírka probíhat v sobotu 7. 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    

CHARITNÍ MATE ŘSKÉ CENTRUM RYBI ČKA pořádá:  
USPÁVÁNÍ BROUČKŮ A ZVÍ ŘÁTEK-  

LAMPI ČKOVÝ PRŮVOD 
Státní svátek čtvrtek 17. 11. 2011 
sraz účastníků od 16.30 u MC, odchod v 17.00 hodin 
Zveme všechny rodiče a prarodiče s dětmi, pojďte s námi uspat 
všechny broučky a lesní zvířátka k lesní chatě Doubravě. Na 
každého malého účastníka čeká dárek. Vyrobte si své světýlko 
(lampičku) a vezměte krmivo pro zvěř.  

Na akci spolupracují: Město Litovel, Trubači z Doubravy a Myslivecký spolek Litovel 

ODPOLEDNE PRO MISIE  
Středa 30. 11., od 15.30, 2. Patro 
Zveme maminky s dětmi i slečny, přijďte podpořit misijní dílo malováním vánočních 
pohlednic, výtěžek z jejich prodeje je určen na podporu misií.  
Zhlédneme dokument o papežském misijním díle. 

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: 9. 11., 23. 11., 7. 12. a 21. 12. v charitním 
mateřském centru Rybička od 16:30 do 18:00 hod.                                                                                                                                  

ZAČÁTEK DRUHÉHO ŠKOLNÍHO ROKU V CMŠ SVATOJÁNEK  
Prvním zářím začal nový školní rok také pro naši mateřskou školku Svatojánek. 

Jejím posláním je předávat dětem křesťanské a morální hodnoty, vést děti ke správnému 
jednání a formovat je v plnohodnotné a zdravé osobnosti. Děti se učí navzájem si pomáhat, 
odpouštět si, přijmout druhého.  Školka se snaží vytvářet přirozené prostředí, ve kterém je 
možné zakusit Boží lásku, ale i zdravé mezilidské vztahy. Výchovně-vzdělávacím 
programem MŠ se prolínají křesťanské prvky – děti se seznamují s biblickými příběhy, 
s křesťanskými svátky, poznávají svaté a jiné mimořádné osobnosti, které pro ně mohou 
být vzorem. 

V tomto školním roce má školka 25 dětí, tedy plný stav, z toho 7 předškoláků. 
V měsících září a říjnu byly na zahradu u školky zabudovány nové herní prvky (houpačka, 
horolezecká sestava, hrací koš…), ze kterých měly děti obrovskou radost. Naše velké 
poděkování patří rodičům, kteří přišli s instalací nových prvků pomoct. S rodiči jsme se 
sešli také ve čtvrtek 13. října na akci Putování se svatými aneb velké zábavné a soutěžní 
odpoledne pro děti a jejich rodiče. Děti si nejprve (spolu s rodiči) vyrobili koně sv. 
Václava, kterého si pak odnesli na památku domů. Poté děti putovaly zahradou po 
jednotlivých stanovištích, u kterých plnily úkoly, které souvisely se životy svatých. Děti 
postupně prošly stanoviště sv. Mikuláše, sv. Martina, sv. Františka, sv. Jiří, sv. Lucie, sv. 
Václava a Tří Králů. Když splnily všechny úkoly, hledaly společně klíč od pokladu a poté 
samotný poklad. Děti se kromě pokladu těšily také na opékání kabanosu a sladké 
pohoštění, které připravily maminky. Celá akce se vydařila a už teď se těšíme na další 
hezké zážitky s našimi dětmi. V nejbližší době nás čeká návštěva litovelského hřbitova, kde 
uctíme Památku zemřelých, nebo mikulášská besídka.        Mgr. Markéta Houdková 

VÍTE, ŽE…  
Víte, že máme v naší farnosti stále spoustu neviditelných rukou? Všimli jste si při vstupu 
do kostela, jak je stále čistě uklizený? Lavice jsou utřené, ubrus na oltáři by málokdo 
vyžehlil tak dokonale, kostelní prádlo je ve vzorném pořádku je to práce mnoha 
neviditelných rukou, které až příliš lehkovážně zařazujeme do škatulky „servis pro nás“. 
Zaujala vás někdy květinová výzdoba? Zamysleli jste se nad tím, kolik času musely další 
neviditelné ruce strávit tím, než květiny pořídily, vazbu navázaly, vkusně zakomponovaly 
do míst, kde je se samozřejmostí vnímáme a ani si neuvědomujeme, jak často se mění v 
souvislosti s různými liturgickými obdobími či střídáním plynoucího času? Připadne Vám 
samozřejmé, že máme ministranty a scholu? Myslíte, že se sami od sebe naučili zpívat či 
sloužit u oltáře? Neviditelné ruce s láskou sobě vlastní nabídly i tuto službu - pro nás pro 
všechny. A kterépak další ochotné ruce zůstávají utajeny, aby nachystali v kostele na mši, 
zařídily drobné opravy či pořídily další neviditelné maličkosti do jeho inventáře? Rádi si 
zajdete na nějakou akci farnosti? A přemýšleli jste nad tím, kolik neviditelných rukou bylo 
k tomu potřeba? K nachystání občerstvení, k přinesení všeho potřebného, k uklizení všeho 
po akci… Až budete mít na jazyku slova typu – jak to, že tamto je takové a ono je makové, 
a jak někdo tamto dělá špatně a ono nedostatečně, zkuste se zeptat sami sebe, zda byste to 
uměli lépe a hlavně - lépe a vytrvale. V případě našich neviditelných rukou totiž nejde o to, 
udělat něco jednou, ale svoji energii vkládat do dané činnosti vytrvale a stále - týden co 
týden, možná den co den, nebo snad i minutu za minutou. A kdybyste i přesto nemohli 
udržet jazyk za zuby, je to snadné. Slovo - DĚKUJI - každý rád uslyší. Děkuji všem za 
obětavost a vytrvalost ve všech činnostech pro farnost.     Otec Josef 


