
Mše svatá dětská:. 2. 3. a 16. 3. 2012 v 17:00  

Sbírky:  19. 2. Sbírka Haléř sv. Petra 
11. 3. na opravy kostela 

Klub ARCHA:   29. 2., 14. 3., 28. 3., 11. 4., 25. 4., 9. 5., 23. 5., 6. 6., 20. 6. 2012 od 16:30 
do 18:00 v MC Rybička. Biblické hodiny pro děti (3 – 7let) vede slečna katechetka Hana 
Chrudinová.  
Farní knihovna, bude otevřena 19. 2., 4. 3. a 18. 3. před i po mši svaté.  

Nové číslo časopisu Rodinný život  –  Jednota v různosti 
První letošní číslo časopisu Rodinný život je věnováno tématu Jednota 
v různosti. Přijměte pozvání k setkáním v atmosféře vzájemné úcty a 
naslouchání. Prostřednictvím odlišnosti druhého člověka můžeme 
spatřit jedinečnost každého z nás i krásu společného směřování. 
Bratr Wojtek z komunity Taizé přiblíží Dny důvěry - setkání mladých 
lidí různých vyznání a národností. Farářka Církve československé 
husitské, Helena Smolová, se zamýšlí nad bratrstvím. Seznámíme se s 
komunitou sester z protestantských církví, které žijí ve švýcarském 
Grandchamp. Rozhovor o smíšeném manželství vystihuje, že i 
odlišnosti mohou být velkým obohacením a podnětem k růstu. Další z 

příběhů Jakuba a Katky povzbuzuje k setkání s jinakostí. 
V pravidelných rubrikách týkajících se výchovy a vztahů se dočtete například o tom, jak se 
vyvarovat zbytečných chyb v komunikaci s dětmi. Na děti čeká želvička Loudalka, 
zaposlouchají se do pohádky na dobrou noc. Nechybí soutěže pro malé i velké, voňavý 
recept pana Nágla, křížovka a pozvání na zajímavé akce.  

Milý farníci, vánoční doba rodinných setkávání a návštěv je za námi a tak tu trochu času, 
který nám zima ještě nabízí  si můžeme zpříjemnit četbou dobré knihy z naší farní 
knihovny. Já vás chci seznámit alespoň s několika tituly nových knih, které byly 
zakoupeny nebo darovány do farní knihovny. Jsou to například - JEŽÍŠ NAZARETSKÝ 1. 
a 2. díl, které napsal Josef Ratzinger - Benedikt  XVI. Další jsou JEŽÍŠ - LÉKAŘ TĚLA I 
DUŠE a UZDRAV MĚ PANE od Eliase Velly. SÍLA I ŠARM - to je příběh J.Pavla II a 
PROČ SVATÝ? je zákulisí procesu jeho blahořečení. Nemůžeme dělat velké věci, můžeme 
dělat jen malé věci s velkou láskou - to je podtitul knihy TEMNÉ NOCI MATKY 
TEREZY. VÍRA JE MŮJ PEVNÝ HRAD - to jsou rozhovory arcibiskupa Karla Otčenáška 
s Bohumilem Svobodou. NEBE OPRAVDU JE - je životní příběh malého chlapce. Jsem 
vášnivá bytost, toužící a hladovějící po Bohu, toužící nalézt smysl věcí, jsem uvnitř světa, 
nikoli mimo něj - píše Marek Vácha ve své knize MODLITBA ARGENTINSKÝCH 
NOCÍ. Od Josefa Janšty - VELIKONOCE 1. a 2. díl je večerní čtení pro děti, které bude 
zakrátko aktuální. Tak to jsou některé tituly, které během poslední doby přibyly do naší 
knihovny. Chtěla bych, totiž moc bych si přála, aby zájem o četbu vzrostl. Vždyť dovídat 
se a spoluprožívat lidské příběhy, osudy a vzdělávat se v oblasti víry nás může jen a jen 
obohatit. To přeji nám všem spolu s přáním klidného a požehnaného prožití celého roku. 

                          Anna Eliášová 
©Vydala Římskokatolická farnost sv. Marka v Litovli 
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„Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.“ 
                                                                                                                                                       Zl 37,5 
Milí farníci, 
     za necelý týden vstoupíme popeleční středou do postní doby. Postní doba slouží k 
zintenzivnění vnitřního vztahu s Pánem Bohem. Má to být doba vnitřního ztišení, doba 
modliteb, doba svátosti smíření, doba vděku za lásku Pána Boha k nám a doba pokory, tj. 
živým prožíváním toho, jaký jsem a kdo jsem pro Pána Boha. Zkrátka to, co je vnitřním 
nábojem našeho náboženského vztahu, se v době postu vědomě zintenzivňuje a prožívá. 
Dobrou možností jsou např. Křížové cesty a vnitřní meditace nad utrpením Páně, odepřením 
si něčeho dovoleného nebo naopak obdarováním někoho něčím, co si odepřu (čas, peníze). 
Není to výkon, nedá se to změřit lidskýma očima, ale je to můj osobní vztah s Pánem 
Bohem.  
     Tady bych především doporučil duchovní obnovu, která se uskuteční od 24. 2. do 26. 2. 
2012 v naší farnosti a povede jí P. Mgr. Adam Rucki, biskupský vikář pro duchovní 
povolání, který dlouhou dobu působil jako spirituál v kněžském semináři v Olomouci. Tato 
duchovní obnova je jedinečnou možností pohlédnout na Boha skrze Pannu Marií, neboť ona 
má specifický vztah s každou Osobou Nejsvětější Trojice a stává se naší Prostřednicí právě 
v tom stupni a v té šíři, kterou osobně potřebujeme. Panna Maria je pro nás důležitá: vede 
k Pánu Ježíši, ona, člověk, k Bohočlověku. Pán Ježíš nás svou láskou vykupuje a zjednává 
plný přístup k Bohu Otci, začátku i konci všeho, vše v přítomnosti a síle Ducha Svatého. 
    Přeji vám, milí farníci, abyste s upřímností a opravdovostí prožívali své křesťanství a 
takto načerpanou lásku věnovali a projevovali svým nejbližším, mezi kterými žijete.      

                                                                                                                                  Otec Josef 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME:  
Zveme Vás na představení skupiny improvizačního divadla z Olomouce 
OLIVY - olomoucká improvizace O.Li.V.Y. (www.olivy.org)  
V pátek 2. 3. 2012 v 18 hodin v koncertním sále Městského klubu 
Jedná se o spojení sportu a divadla, kdy hráči improvizují spolu a zároveň proti sobě ve 
dvou týmech a nad vším dohlíží přísný rozhodčí. A je jen na divácích, komu udělí bod za 
lepší improvizaci. Více informaci o improlize na www.improliga.cz.    
Akce se koná v rámci projektu Think Big a celý výtěžek bude věnován Charitě Litovel. 
Přijďte se pobavit a podpořit dobrou věc! 



Výsledky Tříkrálové sbírky 2012 
v jednotlivých obcích 

Ve 47 obcích našeho regionu koledovalo letos 99 skupinek koledníků: 

Celkem bylo vykoledováno: 412 938 Kč 
Po skončení koledování předávají vedoucí skupinek zapečetěné pokladničky pracovníkům 
Charity, kteří je na jednotlivých městských nebo obecních úřadech za přítomnosti úředníka 
rozpečetí a přepočítají jejich obsah. Vykoledovaná částka je následně odeslána na centrální 
charitní konto u České spořitelny: 66008822/0800, var. symbol 7028. Z centrálního konta 
budou peníze rozděleny do regionů na schválené projekty jednotlivých místních charit a na 
humanitární pomoc u nás i v zahraničí.   
V minulé Tříkrálové sbírce bylo na Litovelsku vykoledováno celkem 408 656,- Kč. Část 
sbírky určenou pro vlastní projekty charity ve středisku Litovel jsme využili následovně:  

  100 000,- Kč     ...........podpora provozu Charitní pečovatelské služby 
    92 000,- Kč     ...........rekonstrukce prostor Charity 
    45 000,- Kč    …........přímá pomoc sociálně slabým rodinám 

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  

CHARITA INFORMUJE:  
PLES - PODPORA PROJEKTU ADOPCE NA DÁLKU   
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili charitního plesu a tak podpořili náš 
projekt Adopce na dálku. Z takto získaných peněz jsme uhradili další rok 
studia našim třem adoptovaným dětem - holčičce z Ugandy v Africe - 
Annet Namuli narozené 6. 4. 1994- roční příspěvek činí 7 000Kč. 

Sangeetha   D' Souza - holčička z Indie roční příspěvek činí 4900 Kč. 
Simeo  Katanwan – chlapec z Ugandy - roční příspěvek činí 7000 Kč. 

       Děkujeme všem dárcům!  

S NASTUPUJÍCÍ POSTNÍ DOBOU ZAČÍNÁ OPĚT SBÍRKOVÁ AKCE 
POSTNÍ ALMUŽNA  
Je výrazem našeho odhodlání měnit sami sebe tím, že pomáháme druhým. Starobylou praxí 
církve jsou sbírky pro chudé. Křesťané dávají z toho, co si sami odřekli! 
Skládací schránku si můžete vyzvednout v kostele na Popeleční středu nebo v 1. neděli 
postní. Svou „almužnu“ do ní vložte po zralé úvaze a zhodnocení každého dne, nakolik jste 
byli ve svém postním snažení úspěšní (je možné se zříct nebo alespoň omezit kouření, 
alkohol, kávu, sladkosti, zábavu, televizi, internet, luxus nebo jinou spotřebu, která není 
pro život nezbytně nutná… a ušetřené peníze můžete vložit do schránky. Je mnoho 
způsobů, jak se můžeme omezit a prospět tím nejenom druhým, ale také sami sobě. Na 
Květnou neděli proběhne v kostele sběr schránek. 
Takto získané prostředky budou prostřednictvím Charity použity na pomoc sociálně 
slabým rodinám nebo jednotlivcům v naší farnosti.  

CHARITNÍ MATE ŘSKÉ CENTRUM RYBI ČKA 
pořádá:  
BAZAR – PRODEJ OD MAMINEK   
úterý 13. 3. od 8.30 -17.00, 2. patro 
středa 14. 3. od 8.30 – 13.00 

Prodej dětského oblečení, těhotenského oblečení, věcí na děti, sportovního vybavení apod. 
Bližší informace v MC 

PRODEJ ČEPIČEK   
úterý 20. 3.  od 9.30 -11.30, 2. Patro, 
středa 28. 3. od 9.00 – 10.00 možnost výměny, 1. patro 
Prodej dětských jarních čepiček od paní Kvapilové z Příkaz 

MOZAIKA  
Středa 21. 3. od 16.00 – 18.00,2. patro 
Zveme maminky a slečny, přijďte si vyzkoušet techniku Mozaiky. 
Vše potřebné dostanete v MC, nutné přihlásit předem, kapacita 10 míst. 
Cena 80,- Kč 

DOPOLEDNE S ANDERSENEM  
pátek 30. 3. od 9.00 – 14.00, 2. Patro 
Zveme rodiče s malými dětmi, přijďte si prožít NOC S ANDERSENEM již dopoledne. 
Čeká nás dopoledne plné pohádek a soutěží pro naše nejmenší. 
Cena 50,- Kč 

Litovel 74 467,- Hvozdečko 2 619,- 

Chořelice 4 690,- Olešnice 3 147,- 
Nasobůrky 7 352,- Bílsko              4 136,- 
Rozvadovice 4 278,- Vilémov 11 415,- 
Unčovice 9 326,- Olbramice 4 102,- 
Tři Dvory 5 606,- Dubčany 5 189,- 
Savín 3 778,- Náklo 19 198,- 
Myslechovice 6 909,- Mezice 7 860,- 
Červenka 28 999,- Skrbeň 19 174,- 
Hradečná 3 525,- Příkazy 21 282,- 
Hrabí 3 270,- Hynkov 5 250,- 
Měník 733,- Haňovice 6 416,- 
Mladeč 5 884,- Kluzov 2 518,- 
Sobáčov 2 824,- Cholina 10 136,- 
Luká 7 183,- Senice 30 821,- 
Ješov 4 359,- Cakov 4 147,- 
Slavětín 3 075,- Odrlice 3 803,- 
Měrotín 6 685,- Senička 10 706,- 
Bouzov 15 047,- Náměšť 4 650,- 
Kovářov 2 430,- Loučany 15 358,- 
Podolí 2 102,- Pňovice 10 507,- 
Kozov, Blažov,Kadeřín,  
Svojanov, Bezděkov 

6 983,-   


