
Mše svatá dětská:  11. 2. a 25. 2. v 17:00 

Příprava na svátost biřmování: 11. 2., 25. 2. a 11. 3. v 18:00 na faře v Litovli 

Sbírky:  20. 2. Sbírka Haléř sv. Petra  

Klub ARCHA:  9. 2., 23. 2., 9. 3. a 23. 3. od 16:30 do 18:00 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 29. 1., 12. 2., 26. 2. v 17.30. Těší se na vás vedoucí Hana Chrudinová a 
Klára Havlíčková, kontakt: Chrudinovah@seznam.cz tel. Hana: 777 962 242  

Farní knihovna, bude otevřena 6. 2., 20. 2. a 6. 3. před i po mši svaté.  

SRDEČNĚ VÁS ZVEME:  
DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ  ZÁPIS DO CÍRKEVNÍ MŠ SVATOJÁNEK  

Církevní mateřská škola Svatojánek zahájila svoji činnost v září 2010. Jedná se o 
smíšené oddělení s maximální kapacitou 25 dětí. Nyní ji navštěvuje 23 dětí s tím, že do 
konce školního roku se kapacita naplní. 
 Protože školku navštěvují děti různého věku (3-6let), jsou děti odmala vedeny 
k vzájemné ohleduplnosti, pomoci staršího mladšímu. 
 Každý den zahajujeme společným povídáním si v kruhu o tom, co děti prožily, co 
se jim líbí, čteme si příběhy, na kterých se děti učí rozlišovat správné či nesprávné chování 
a z kterých rovněž vyplyne spontánní modlitba či písnička. 
 Po svačince navazuje řízená činnost, která vychází ze Školního vzdělávacího 
plánu schváleného MŠMT jako v jiných mateřských školách, je však obohacena o 
křesťanské svátky a slavnosti, o kterých si s dětmi povídáme nebo je společně slavíme. 
Jednou týdně probíhá v MŠ výuka angličtiny. 
 V září naši školku navštívil arcibiskup Mons. Jan Graubner, který školce 
požehnal, účastníme se divadelních představení pořádaných MK Litovel, byli jsme na 
společném výletě s MC Rybička v Arboretu v Bílé Lhotě, účastnili jsme se přednášek o 
včelaření, o přípravě zvířat na zimu, v listopadu jsme se byli společně s panem farářem 
Rosenbergem pomodlit na hřbitově za všechny zemřelé, v prosinci si děti připravily pro 
rodiče vánoční besídku a navštívil nás také sv. Mikuláš. Budoucí prvňáčci byli na návštěvě 
v 1.třídě ZŠ Jungmannova, v lednu si byly děti prohlédnou Betlém v kostele sv. Marka, u 
kterého si také zazpívaly koledy. V únoru připravujeme besídku ke Dni babiček a dědečků 
a děti se začnou účastnit plaveckého kurzu. 

Zveme všechny, kteří si chtějí prohlédnout školku na den otevřených dveří, který 
proběhne v úterý 1. 2. 2011 od 15.30h – 17.00h v prostorách MŠ. Rodiče, kteří chtějí své 
dítě do školky zapsat, mohou tak učinit vyplněním přihlášky, která je k dispozici buď 
v zadní části kostela sv. Marka v Litovli nebo v MŠ Svatojánek. Vyplněnou přihlášku je 
nutné odevzdat do konce únoru 2011 přímo do CMŠ Svatojánek, Vítězná1129/2a, Litovel. 
Provozní doba mateřské školy je od 6.30h – 15.30h. 
Tel.: 734 435 239, mail: cmslitovel@email.cz, webové stránky školky: www.svatojanek.cz 
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    FARNÍ ZPRAVODAJ  

      

          ŘŘÍÍ MM SSKK OOKK AATTOOLL II CCKK ÉÉ  
                                FFAARRNNOOSSTTII   LL II TTOOVVEELL   

                               
       29. 1. 2011 
               ČÍSLO  2/2011 

 
Drazí bratři a sestry,    

v měsíci únoru si církev liturgicky připomíná dvě výrazné události: Uvedení Páně 
neboli Hromnice, spojené s žehnáním svící, a památky zjevení Panny Marie v Lurdech. 
Obě události jsou spojeny s Pannou Marií a světlem svící, a přivádějí nás ke Kristu Ježíši – 
Světlu světa, osvěcujícímu každou temnotu. A tak s povděkem můžeme přijat zprávu o 
blahořečení Jana Pavla II., který byl velkým ctitelem Panny Marie a přiváděl zástupy lidí 
ke světlu Kristova. 

V pátek 14. ledna 2011 podepsal papež Benedikt XVI. příslušné dokumenty, 
kterými se otevírá cesta k blahořečení Jana Pavla II. Zároveň oznámil, že blahořečení 
osobně vyhlásí při mši svaté v neděli 1. května 2011 na náměstí sv. Petra ve Vatikánu. Jistě 
si ještě vzpomenete na ”slogan“ pohřbu tohoto papeže: „Santo subito – svatým ihned!“ Od 
úmrtí papeže Jana Pavla II. k jeho blahořečení uběhlo šest roků. Je to tedy dost rychle 
dosažená svatost? Otázka je to záměrně zavádějící. Karol Wojtyla nedosáhl svatosti za šest 
let, nýbrž bojem o svatost byl celý jeho šestaosmdesátiletý život. A aniž bych chtěl zlehčit 
velikost jeho zápasu i utrpení, k jeho prostředkům patřil i humor. Když jednou tomuto 
papeži zdůvodňovali nutnost užívání všech bezpečnostních opatření k jeho ochraně, kdosi 
řekl: ”Přece jen máme o Vaši Svatost jisté obavy...“ Jan Pavel II. nezaváhal: ”O svou 
svatost mám obavy i já!“ Přeji nám všem rovněž takovou starost.        P. Josef 

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI LITOVEL ZA ROK 2010:  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        

Příjmy    
nájemné                                49.100,-Kč 
sbírky                                 403.667,-Kč 
dary                                    194.500,-Kč 
úroky                                      1.161,-Kč 
dotace                                 112.750,-Kč 
ostatní příjmy                       73.193,-Kč 
příspěvek AO na MŠ         100.000,-Kč 

Příjmy celkem:                 934.371,-Kč 

 

Výdaje  
bohoslužebné výdaje     24.470,-Kč 
režijní výdaje (energie)                     265.732,-Kč 
odeslané sbírky                                  112.361,-Kč 
charitativní výdaje                                115.250,-Kč 
opravy                   115.730,-Kč 
kaple - krytí kurzové ztráty                   270.000,-Kč 
ostatní výdaje                                          27.027,-Kč 

Výdaje celkem:                                     930.570,-Kč 
     

OPRAVA KAPLE SV. JI ŘÍ  
Příjmy      Výdaje 
dotace - kraj          300.000,- Kč  opravy  kaple         5.946.921,- Kč 
dotace - EU        5.776.164,- Kč   
Příjmy celkem:  6.076.164,- Kč  Výdaje celkem:       5.946.921,- Kč 

 



Výsledky Tříkrálové sbírky 2011 
v jednotlivých obcích 

Ve 47 obcích našeho regionu koledovalo letos 102 skupinek koledníků: 

Celkem bylo vykoledováno: 408 656 Kč 

Po skončení koledování byly pokladničky na jednotlivých obecních úřadech rozpečetěny, 
sečteny a vykoledovaná částka odeslána na centrální charitní konto u České spořitelny: 
66008822/0800, var. symbol 7028. Z centrálního konta budou peníze rozdělovány na 
humanitární pomoc u nás i v zahraničí a do regionů na schválené projekty jednotlivých 
místních charit. 
V minulém roce bylo použití pro místní projekty Charity v Litovli následující:   
  80 000,- Kč     ........... podpora provozu pečovatelské služby 
  30 000,- Kč     ........... dovybavení půjčovny zdravotních pomůcek 
  20 000,- Kč    ………. podpora projektu Mateřského centra Rybička 
  42 000,- Kč    ............ přímá pomoc sociálně slabým rodinám 
  20 000,- Kč    ………  pomoc lidem postiženým povodněmi 
Rádi bychom také touto cestou poděkovali všem, kteří svým darem přispěli na pomoc 
lidem v nouzi u nás i v zahraničí a na rozvoj charitních projektů. Stejně děkujeme všem 
koledníkům a vedoucím skupinek, kteří nám s Tříkrálovou sbírkou pomáhali.    
                                   Ing. Ludmila Zavadilová 
                    Charita Šternberk, středisko Litovel 

KAPLE SV. JIŘÍ - STAVEBNÍ DENÍK - Č. 5.  
RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE V KAPLI SKON ČENY 

Po roce a půl usilovné práce restaurátorů zazářila kaple 
v lesku, jež měla před více než 500 lety, tak staré malby byly 
odhaleny a zrestaurovány. Což naši kapli staví mezi 
nejhistoričtější objekty v olomouckém kraji. Zvláště po objevení 
velmi dobře zachovalé pozdně gotické malby s motivem sv. 
Jiřího na koni, jenž zabíjí draka, která je opatřena datací 
zasazující malbu do roku 1485. Malba je orámována 
malovaným pletencem lístků ovíjejících se kolem větve. 
V průběhu restaurování byly na kontrolních dnech účastni 
profesoři dějin umění na filozofické fakultě Univerzita 
Palackého v Olomouci, prof. Hlobil a doc. Černý, kteří malbu 
posoudili jako dílo mající veškeré malířské kvality a lze je zařadit do kontextu středověké 
středoevropské malby. Zvláštnost celého objevu podtrhuje skutečnost, že malba sv. Jiřího 
imituje gobelín a jsou použity z techniky z iluminace knih. 
 Dále byl nalezen česky psaný nápis na čele kůru , jenž datuje stavbu kaple do 
roku 1484 a pozdější stavbu kůru do roku 1580. Nápis objasnil dlouholeté spekulace o roku 
postavení kaple a je společně s datací nad sv. Jiřím jasným důkazem o postavení kaple 
v roce 1484. S výstavbou kůru rovněž souvisí množství kreseb a nápisů provedených 
rudkou či tužkou na kůru samotném. Tyto nápisy a kresby jsou mnohdy datovány (1587, 
1602..), z čehož je zřejmé, že vznikaly nedlouho po postavení kůru.  
 S dobou renesance souvisí i malovaný epitaf v prostoru presbytáře, jenž je opatřen 
českým a latinským nápisem dochovaným pouze částečně. Z textu lze vyčíst, že se jedná o 
epitaf věnovaný vícero zesnulým osobám a latinský nápis odkazuje k Ovidiovým 
Proměnám, další latinské nápisy jsou pak citáty klasiků na pohřební témata. 
 V klenební části kaple byly odkryty kamenné štítky ukončující žebra. Po sejmutí 
několika přemaleb byla objevena originální malba vytvořená přímo na pískovec bez 
podkladové vrstvy. Dochování maleb na štítcích je díky tomu, že se barva vpila do kamene, 
takže je znatelné alespoň barevné řešení, na jiných lze rozeznat celý motiv. Systém 
rozmístnění kamenných štítků je takový, že od presbytáře do lodi jsou na štítcích 
vyobrazeni svatí s otiskem tváře Krista na Veroničině roušce (veraikon) v čele presbytáře a 
v druhé polovině jsou na štítcích namalovány erby. Na každé straně kaple je 8 štítků + 
veraikon, z toho na každé straně 4 svatí a 4 erby. Dle předběžné konzultace s Dr. Müllerem 
z opavského Zemského archivu se může jednat o korvínovskou erbovní galerii.  

Zbývá ještě rozmístnění mobiliáře a vybavení kaple. Plánuje se také slavnostní 
otevření na 24. 3. 2011. Jistě významná událost pro naši farnost i město. Prosím o modlitbu 
aby, tato stavba byla živým chrámem, který dál bude ukazovat na krásu Boží. 

DUCHOVNÍ OBNOVA 9. 3. -13. 3. 2011 LITOVEL 
Již je to rok od Lidových misií konaných bratry Vincentiny 
z Loštic v naší farnosti. Je zvykem oživit duch misií duchovní 
obnovou. Proto naše farnost vstoupí do doby postní právě s bratry 
misionáři. Prosím vás o aktivní účast a modlitbu.    Váš otec Josef 

„Hlas volajícího na poušti:Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!“ Mk 1,3 

Litovel 89 027,- Hvozdečko 2 210,- 

Chořelice 4 919,- Olešnice 2 604,- 
Nasobůrky 7 979,- Bílsko        4 363,- 
Rozvadovice 4 852,- Vilémov 11 012,- 
Unčovice 9 858,- Olbramice 4 118,- 
Tři Dvory 7 986,- Dubčany 4 919,- 
Savín 3 283,- Náklo 18 986,- 
Myslechovice 6 146,- Mezice 6 542,- 
Červenka 29 100,- Skrbeň 19 019,- 
Hradečná 3 661,- Příkazy 21 590,- 
Hrabí 3 873,- Hynkov 5 383,- 
Měník 1 554,- Haňovice 6 567,- 
Mladeč 5 402,- Kluzov 1 930,- 
Sobáčov 3 020,- Cholina 9 270,- 
Luká 7 343,- Senice 26 954,- 
Ješov 3 471,- Cakov 4 717,- 
Slavětín 3 071,- Odrlice 3 954,- 
Měrotín 6 860,- Senička 10 844,- 
Bouzov 17 105,- Náměšť 6 565,- 
Kovářov 2 580,- Loučany 12 362,- 
Podolí 2 750,- Pňovice 13 073,- 
Kozov, Blažov,Kadeřín,  
Svojanov, Bezděkov 

7 113,-   


