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DĚTSKÁ SCHOLA: Zveme všechny děti, které chtějí zpívat Pánu, aby přišly do dětské scholy, která 

bude probíhat každý druhý a čtvrtý pátek od 17. hod. na faře. Schola by měla být pro děti školního 

věku. Budeme se těšit na každý hlásek.  

Termíny zkoušek: 24. 2., 10. 3. a  24. 3.  
 

DĚTSKÉ MŠE v Litovli budou probíhat každý druhý pátek v měsíci v 18h. v kostele sv. Marka 

(10. 3.). Tyto mše bude schola doprovázet svým zpěvem. 
 

DĚTI VÍRY jsou každou první středu v měsíci (8. 3.) od 15.15 do16.00 - společenství dětí 4+.  

Společně budeme poznávat Bibli, modlit se, zpívat a hrát si.  
                     Vedou M. + T. Soldánovy 

SPOLČO PRO MLADÉ: Ahoooj! Je ti 12-17 let?? Tak neváhej a přijď se za námi podívat. Co 

obsahuje naše setkání?? Modlitba, probrání témata dnešní doby a v neposlední řade si i něco zahrajeme. 

Budeme se scházet vždy 2. a 4. pátek v měsíci a to na faře v Litovli po mši svaté. (24.2.,10.3., 24.3.) 

Mooooc se na tebe těšíme!!! Nikola Hamplová  

kontakt: 604 403 478, e-mail: Hamplova.Nikola@email.cz 

Sbírky: 26. 2. Sbírka na Svatopetrský haléř a19. 3. sbírka na opravy kostela 

Farní knihovna: Knížky z farní knihovny je možné zapůjčit každou neděli po mši svaté. 

AKTIVITY DĚKANÁTNÍ MLÁDEŢE 

DIVADLO - Kříţová cesta v obrazech 

Naši mládežníci, pod vedením Marušky Osičkové nás zvou na netradiční křížovou cestu v podobě 

pašijového příběhu, která se uskuteční po večerní mši svaté na Květnu neděli 9. dubna u sv. Marka. 

Protože to není klasická křížová cesta. A nejedná se ani o zbožné divadelní představení… Je to spíše 

takový soubor mnoha obrazů. Obrazů, které vnímají dva izraelité cestou na Golgotu, a zároveň obrazů 

tiché pokory Boha - člověka, Ježíše. A v neposlední řadě také obrazů Zlého, který vždy a všude seje své 

sémě nenávisti a zloby, a který, sice inteligentnější než jakýkoliv člověk, je oním Otcem lži, který 

každou věc, myšlenku, ba i větu z Božího slova chce překroutit ve svůj prospěch. Přesto jeho vodopádu 

slov anděl Dobra může čelit klidně pouze prostou modlitbou… 

MLÁDEŢNICKÝ PÁTEK  

Mládež našeho Šternberského děkanátu zve všechny mladé 15+ na společný "Mládežnický pátek", 

který se uskuteční 24. března od 17.00 hod. na sále v Nasobůrkách. Společným tématem je: 

Videoklipová křížová cesta, kterou nás provede vícerektor kněžského semináře P. Pavel Šupol.  

                      Zveme mládež děkanátu! 

CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA pořádá: 
PEDIG - celopletená ošatka - 22. 2. 

MGR. JIŘÍ HALDA - ŠKOLNÍ ZRALOST - 1. 3. od 16.00,  hlídání 

dětí zajištěno, cena 100,- jednotlivci, manželský pár 150,-Kč 

UKÁZKOVÁ HODINA MINIŠKOLKY - 10. 3. 

BAZAR OD MAMINEK - 15. 3.od 8.00 do17.00 a 16. 3. od 8.00 do 10.00 

Ještě máme poslední volná místa na příměstském táboře pro děti 4 -6 let Maxi pes Fík, 

který proběhne v termínu 21. 8. -25. 8.  

SBÍRKA TEXTILU na výrobu kostýmů tříkrálových koledníků 

Prosíme, kdo máte staré závěsy a přehozy vhodné na výrobu plášťů pro koledníky, doneste je 

na faru či do kostela. Sbírka trvá do konce března. Pomůžete dobré věci. Děkujeme! 
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Co nás čeká a co nemine?! 

Začneme společně pěkně od podlahy, tedy od toho co se dá vidět, uchopit, udělat, pochlubit 

se. Mám na mysli naše hmotné statky, které chceme pro tento rok zvelebit, či zachránit. 

Začneme v kostele sv. Alfonze na Července. Zde bychom chtěli našim vchodovým dveřím, 

hlavním i vedlejším opatřit nový kabát, ten starý je již dost ošuntělí, a dřevo pod nimi 

dostává dost zabrat, takže bude nutno i nějaké náhrady za shnilá místa. Při této příležitosti 

budou vymalovány i přilehlé vstupní předsíně. Svépomocně pak nástěnkám vrátíme nový 

lak. 

Na Července nás čeká ještě jedna oprava, a tou je výměna stávajícího septiku za nový, který 

již dosloužil a prosakuje k základům kostela, což není moc dobré, vzhledem k nové mu zdivu 

a výmalbě kostela. Tak i tady s tímto se poperem. 

Nyní se přesuňme do Litovle. Zde nás čeká druhá etapa opravy našich varhan u sv. Marka. 

Ta je neméně náročná jako ta loňská. Věříme, že se s tím naše varhanářská firma poradí, 

vždyť jsou to fundovaní restaurátoři varhan. Mimochodem první etapa proběhla na 

výbornou. Za jejich práci tedy děkujeme. 

V Litovli jsme se pustili do záchrany kamenných prvku na kostele sv. Filipa a sv. Jakuba, 

předně dvou reliéfu v presbytáři kostela. Rovněž vstupní portál a portál do sakristie bude 

náležitě ošetřen. 

To jsou ty větší opravy, jinak nás čeká obvyklá pravidelná údržba a kontrola našeho 

„bohatého“ majetku. Věřím, že s těmi drobnějšími opravami si poradíme svépomocně, 

ušetříme tak 50 až 60% za práci. 

S těch duchovních věcí nás čeká 730 výročí obce Červenka a 220 výročí úmrtí sv. Alfonse, 

které náležitě oslavíme 6. srpna a rovněž výročí obce, oslavíme 16. září. Plánujeme také 

poutě farnosti, poutě společenství matek, farní den a jiné akce, tak jak bývalo ve farnosti 

zvykem. Letos nebude postní duchovní obnova, prosím tedy, abyste využili nabídky v okolí. 

První svaté přijímání bude 28. května v 9.30hod. v Litovli. Určitě toho bude více, některé 

data a termíny jsou ještě v jednání, ale jistě se dozvíte vše v čas. Sledujte vývěsku, farní 

zpravodaj i náš farní web: www.farnostlitovel.cz          Váš otec Miroslav 

LETNÍ KŘESŤANSKÝ - PLAVBA ZA DÁVNÝM TAJEMSTVÍM FRYŠTÁKU 
Vyplouváme: 10. – 20. července 2017 nábor nových a kvalitních pirátů bude probíhat od 

1. března 2017. Náborové přihlášky naleznete v kostele nebo si o ni napište na mail: 

hamplova.monicka@seznam.cz,  cena: 1 500,- Kč. Bližší info na přihláškách nebo na výše 

uvedeném mailu. Těšíme se na Vás.                Tým vedoucích 

mailto:Hamplova.Nikola@email.cz
http://www.farnostlitovel.cz/
http://email.seznam.cz/readMessageScreen?sessionId=&folderId=inbox&messageId=1799&messagePos=1##


Výsledky Tříkrálové sbírky 2017 

v jednotlivých obcích 

V 52 obcích našeho regionu koledovalo letos 116 skupinek koledníků: 

     Celkem bylo vykoledováno: 554 726 Kč 

Vykoledovaná částka byla po 

rozpečetění a přepočítání 

pokladniček na jednotlivých 

městských nebo obecních úřadech 

následně odeslána na centrální 

charitní konto u České spořitelny. 

Z centrálního konta budou peníze 

rozděleny do regionů na schválené 

projekty jednotlivých místních charit 

a na humanitární pomoc u nás i 

v zahraničí.  Výnos Tříkrálové sbírky 

je z největší části tradičně věnován 

na podporu záměrů pro lidi v nouzi 

na území ČR. Jde o různé formy 

pomoci pro seniory, matky dětmi 

v tísni, lidi s postižením, bez 

domova, sociálně vyloučené či 

ohrožené vyloučením. Desetina 

výtěžku je určena na pomoc 

rozvojových projektů do zahraničí, 

případně jako rezerva pro případ 

humanitárních katastrof (loni šlo 

například o zemětřesení v Nepálu, 

Pákistánu a Afghánistánu).  
 

V minulé Tříkrálové sbírce bylo 

vykoledováno v  52 obcích na 

Litovelsku 529 886,- Kč. Část sbírky, 

určená pro vlastní projekty Charity, 

byla využita následovně: nahradili jsme technicky nevyhovující auto v Pečovatelské službě 

(272 000 Kč), poskytli jsme přímou pomoc sociálně slabým rodinám (35 000 Kč). 

V letošním roce budeme žádat o schválení záměru financovat z prostředků sbírky vznik 

nových sociálních služeb v našem středisku a to Dluhové poradny a Sociálně aktivizačních 

služeb pro rodiny s dětmi. I letos bude mít naše středisko k dispozici prostředky na přímou 

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  

PODPORA PROJEKTU ADOPCE NA DÁLKU 
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili charitního plesu a tak podpořili projekt 

Adopce na dálku. Z takto získaných peněz jsme uhradili další rok studia 

našim adoptovaným dětem. 

Simeo Katanwan - 12 let - Uganda - Roční příspěvek: 7 000 Kč 

Sangeetha D' Souza – 17 let - Indie - Roční příspěvek: 5 000 Kč 

Ashwithu Fernandes – 12 let - Indie - Roční příspěvek: 5 000 Kč 

Chcete-li přispět jakoukoliv částkou na úhradu ročních nákladů pro tyto děti, případně pokud 

chcete adoptovat na dálku „ svoje“ dítě, obraťte se na pracovníky Charity, tel: 585 341 444, 

736 750 222 

Ještě jednou velice děkujeme všem, kteří přispívají na podporu tohoto projektu. 

Projekt ADOPCE NA DÁLKU            Kaţdá pomoc vítána! 
umožňuje vybraným dětem získat vzdělání přímo v jejich přirozeném kulturním prostředí a 

tím, společně s dalšími rozvojovými projekty, zároveň podporuje rozvoj celé komunity. 

V současné době projekt Rozvojového střediska ADCH Praha - Adopce na dálku® pomáhá 

prostřednictvím dárců více než 16.000 dětem v Indii, Ugandě, Kongu, Zambii, Thajsku, 

Bělorusku, Litvě a Kazachstánu. Jedná se o děti z nejchudších rodin, které z finančních 

důvodů dříve nemohly chodit do školy nebo by školu ze stejných důvodů musely předčasně 

opustit. 

Za roční částku cca 5000 – 7000,- Kč získá dítě školné, školní pomůcky, uniformu a základní 

zdravotní péči. 20 % příspěvku podporuje prostřednictvím menších i větších projektů rozvoj 

komunity, ve které dítě žije (např. kurzy alfabetizace pro rodiče/opatrovníky dětí, 

rekonstrukce škol a další). 

Dítě píše svému dárci 2 dopisy ročně, partnerská organizace posílá jednou ročně školní 

vysvědčení s aktuální fotografií dítěte. 

Podporovat dítě může nejen jednotlivec, ale i rodina, skupina přátel, třída, škola nebo firma. 

HOSPODAŘENÍ FARNOSTI 2016 
Bohoslužebné výdaje 50.793,- Nájmy 117.785,- 

Spotřeba el. Energie 110.790,- Prodej Elektřiny 186.348,- 

Vitráže 65.000,- Kostelní sbírky 371.553,- 

Sanace zdiva kostela na Července 482.420,- Dary 176.000,- 

Výmalba kostela Červenka 449.640,- Dotace: 1.442.536,- 

Nákup a pronájem lešení 136.286,- Náhrada pojišťovny 24.538,- 

Odvlhčení kostela  

sv. Filipa a Jakuba 

351.595,-   

Oprava varhan u sv. Marka  

První etapa 

706.100,-   

Vitráž u sv. Marka 65.000,-   

Restaurování reliéfu Korunování PM 159.000,-   

Poštovné, telefony, ost. služby 66.561,-   

Odeslané sbírky Seminář, misie, 

 charita… 

78.580,-   

Celkem: 2.272.130,-  2.318.760,- 

"Tam kde se dílo daří podle plánu, tam je podezření velmi oprávněné, zda se nezanedbává služba Bohu." 

Ignác z Loyoly 

Litovel 86 647 
Kozov, Blažov, Kadeřín, 

Svojanov, Bezděkov 

 

10 941 
 

Chořelice 7 982 Olešnice 3 863 

Nasobůrky 7 621 Luká 13 607 

Rozvadovice 5 910 Ješov 4 945 

Unčovice 12 581 Veselíčko 1 900 

Tři Dvory 5 815 Bílsko 5 850 

Savín 4 157 Vilémov 13 841 

Myslechovice 5 130 Olbramice 5 900 

Červenka 36 363 Dubčany 8 569 

Pňovice 6 904 Náklo 23 847 

Bílá Lhota 4 364 Mezice 6 986 

Hradečná 4 515 Skrbeň 23 195 

Hrabí 4 530 Příkazy 25 787 

Měník 2 852 Hynkov 8 399 

Mladeč 5 905 Haňovice 10 073 

Sobáčov 0 Kluzov 5 771 

Slavětín 4 420 Cholina 13 586 

Měrotín 7 728 Senice 31 493 

Loučka 4 467 Cakov 5 979 

Bouzov, Doly 17 977 Odrlice 5 059 

Kovářov 2 405 Senička 10 511 

Podolí 3 563 Náměšť 46 696 

Hvozdečko 3 371 Loučany 22 721 


