
Výuka náboženství pro školní rok 2010/11 - Začátek výuky od 20. 9. 2010 
LITOVEL:   
Pondělí  13:15- 14:00    4.tř a 5.tř  
              14:00 – 14:45   6.tř a 7.tř  
              16:00 – 16:45   8.tř a 9.tř (fara)  
Středa    13:15 – 14:00   2.tř a 3. tř  
              14:00 - 14:30   1.tř  
Výuka bude probíhat na ZŠ Vítězná v učebně pěstitelských prací v přízemí. 

Mše svatá dětská: 24. 9. a 8. 10. v 18:00 

Zkoušky scholy: zveme děti ke zpěvu ve schole a to 24. 9. a 8. 10. v 17:00 na faře  

Sbírky: 19. 9. sbírka na opravy kostela 

Spolčo pro mládež od 13 do 18 let: První setkání našeho společenství po prázdninách 
proběhne 24. 9. po večerní mši svaté na faře. Srdečně zveme všechny mladé, kteří chtějí 
poznat věřící přátele ve svém věku mezi nás! Budeme se pravidelně scházet jednou za 
čtrnáct dní po večerní mši svaté (8. 10., 22. 10. atd.) Těší se na vás vedoucí Hana 
Chrudinová a Klára Havlíčková, kontakt: Chrudinovah@seznam.cz tel. Hana: 777 962 242 

Farní knihovna, bude otevřena 12. 9., 26. 9. a 10. 10., před i po mši svaté. 
Vážení a milí farníci, v naší knihovně začíná opět sezona půjčování knih. Do naší už 
bohaté knižní nabídky přibyly další zajímavé tituly. Blíží se doba podzimu a dlouhých 
večerů a dobrá kniha – třeba i z naší knihovny – vám může přinést radost a potěchu duše i 
duchovní povzbuzení. A tak tedy zvu všechny čtenáře stávající i nové k návštěvě farní 
knihovny a těším se na Vás. Anna Eliášová  

Nové číslo časopisu Rodinný život 4/2010 
Hlavním tématem nového čísla časopisu Rodinný život je nakupování.  Je 
dobrým nákupem nákup rychlý, finančně výhodný, kvalitní, takový, který 
uspokojí naše potřeby? Jak spolu souvisejí duchovní a ekonomické hodnoty? 
Také tyto otázky zaznívají v úvahách a rozhovorech aktuálního čísla. 
Ekonom a dřívější poradce Václava Havla Tomáš Sedláček prochází dějiny 
ekonomie a zamýšlí se nad proměnami našeho vztahu k majetku, práci a 
hodnotám.  
Představíme vám projekt vznikajícího internetového obchodu, který podporuje 
zdravotně znevýhodněné a nabízí výrobky chráněných dílen.  
Možná netušíte, že můžete blízko vašeho domova získat produkty místních 

zemědělců; objevte nový, etičtější způsob nakupování formou bedýnek a produktů ze dvora, který 
popisuje slečna Renata Placková z Hnutí DUHA. 
Pravidelné rubriky týkající se vztahů a výchovy popisují například krásné perspektivy manželství 
v podzimu života. Odborník v oblasti rodinných vztahů vysvětlí, proč je důležité očekávat od dětí to 
nejlepší, podporovat jejich sebeúctu a povzbuzovat je za každých okolností.  
Želvička Loudalka dětem přiblíží další z okamžiků mše svaté - tajemství proměňování. Nechybí čtení 
na dobrou noc pro děti, setkání s biblickou postavou, nahlédnutí do kuchařky pana Nágla, křížovka, 
soutěže ani informace o připravovaných podzimních akcích 
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„PRAVDA BEZ LÁSKY je nesnášenlivá a odpuzuje. LÁSKA BEZ PRAVDY 
je slepá a nemá dlouhého trvání.“             (Kardinál Augustin Bea)
        
Milovaní, 

Moc vás zdravím po prázdninách a dovolených, kdy jste mohli odpočívat a 
žasnout nad Boží krásou ve světě. 

Nyní je čas opětovně se navrátit do práce a školy, kde je naše místo a také 
kde máme svědčit o Bohu, který je Láska a Pravda.   

Láska a Pravda je nejhlubším požadavkem lidského ducha. Člověk, 
který chce důkladně pochopit sebe sama, musí se přiblížit ke Kristu. Může se mu 
přiblížit i se svým nepokojem, nejistotou, se svou slabostí a hříšností, se svým 
celým životem a smrtí. Kristus sám je to slovo o lásce a pravdě, vyslovené samým 
Bohem, jakožto odpověď na všechny otazníky lidského srdce. On je ten, který nám 
plně odhaluje tajemství člověka a světa.  

Proto cítím velkou Boží milost v otevření církevní mateřské školky, kde je 
cílem děti od útlého věku seznamovat s Ježíšem, který je pravdivou láskou. Dále 
začne příprava na biřmování, což je svátost, která uvádí do křesťanské dospělosti a 
má člověka zakotvit v Kristu, aby o Něm vydával svědectví. 

Pro to Vás chci porosit o modlitbu za všechna díla ve farnosti, aby se 
nevytratil smysl pro lásku a pravdu.      

otec Josef 

ŽEHNÁNÍ MATE ŘSKÉ CÍRKEVNÍ ŠKOLKY „SVATOJÁNEK“  
Chtěl bych poděkovat všem, kdo jste se zapojili do prací na naší školce, přispěli 
finančně či hračkami! Bez Vaší pomoci by se toto dobré dílo nezdařilo! Práce jsme 
úspěšně zakončily 31. 8., a tak 1. září mohlo proběhnout otevření školky a přivítání 
prvních dětí. Rád bych Vás všechny pozval na žehnání školky otcem arcibiskupem 
Janem Graubnerem, které bude 8. 9. v 10. hodin. Poté budete moci si školku 
prohlédnout. Ještě jednou všem upřímné Pán Bůh zaplať!   
 

ČERVENKA: St ředa  
13:15 – 14:00    2. a 3. třída 

 14:00 – 14:45    4. a 5. třída 
 



TÁBORY 2010 
Jak to bývá zvykem, tak i letos jsme prožili část 

tohoto léta na letních křesťanských táborech. Tábory byly 
dva, a to ve Fryštáku, pro mladší děti a v Provodově, pro ty 
starší.  

Tábor pro mladší děti probíhal v táborovém 
středisku a zúčastnilo se 24 dětí a 7 vedoucích. Celým 
táborem nás provázel Josef Egyptský. Děti se mohly 
v každodenních scénkách setkávat s Josefem a tím se 
postupně dozvídaly, jak byl Josef prodán svými bratry do 
otroctví, poté dán do vězení, kde vykládal sny a tím se dostal 
až na dvůr faraona, který z Josefa udělal správce celé země.  
 Se staršími dětmi jsme tábor trávily na faře 

v Provodově u Zlína. Na táboře bylo 17 dětí a 5 vedoucích. Táborem nás doprovázeli Cyril 
s Metodějem. Děti se vrátily a v čase a vyzkoušely si Slovanské hry, kde se seznámily 
s Bivojem a jeho statnou ženou Kazi, která všechno zkazila. Taky jsme se ocitli v moři, kde 
jsme lovily ostatky sv. Klementa a sem tam na nás zaútočil i žralok. Prošli jsme se do 
Luhačovic a celý pobyt jsme zakončily slovanskou slavností i se svatbou. ☺ 
 Každý takový táborový den začíná budíčkem, pokračuje rozcvičkou a ranní 
modlitbou. Po modlitbě jsme šli na vydatnou snídani. Celotáborová hra začala scénkou, 
která nás dostala do děje, a pak jsme hráli spoustu dalších her, až do oběda. Po výtečném 
obědě jsme si trochu odpočinuli a hráli jsme další hry, koupali se, nebo jsme se sportovně 
vyžili. Každý den jsme také společně prožili mši svatou. Večer jsme zhodnotili celý den a 
děti jsme obměnily šekely.  
 Letošní tábory byly plné zážitků a dobrodružství. Věřím, že každý z nás bude 
vzpomínat s úsměvem na těch pár společných chvil, které jsme zažily. 
 Tak zase za rok, těšíme se na vás!                Magda Navrátilová 

ZVEME VÁS :  
Adorační den farnosti: 4. 10. od 10:00 adorace zakončená v 18:00 hod mší svatou 

POUŤ NAŠÍ FARNOSTI NA SV. HOSTÝN: 
V sobotu 2. 10. 2010 - odjezd autobusu z Červenky v 7:15, 
z autobusového nádraží v Litovli 7:30, z Rozvadovic 7:40.  
Předpokládaný návrat asi v 15:00 hod. 
Cena: děti zdarma, dospělí 150Kč 

PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BI ŘMOVÁNÍ  
Biřmování je nazýváno svátostí křesťanské dospělosti. Je to svátost, která završuje křest 
svatý - proto každý pokřtěný je povinen tuto svátost přijmout. Uděluje se od 14 let věku. 
Touto svátostí je křesťan obdarován sedmi dary Ducha Svatého, aby uměl svou víru hájit a 
ji šířit. Je tedy nutným předpokladem pro ty, kdo chtějí vstoupit do manželství, pro ty, kdo 
žádají o křest dítěte a pro křestní kmotry. Biřmování uděluje biskup dané diecéze. 
Svátost biřmování se v naší farnosti uděluje jednou za 5 let. Nejbližší příprava začíná 
letos. První setkání všech přihlášených se koná v pátek 8. 10. 2010 v 19:00 na faře       
v Litovli . Přihlášku je možné si vzít v kostele a vyplněnou ji odevzdat na faře nebo            
v sakristii. 

CHARITA INFORMUJE:   
Charita Šternberk – středisko Litovel zve všechny tříkrálové 
koledníky a další dobrovolníky na 
3. SETKÁNÍ DOBROVOLNÍK Ů CHARITY v  Krom ěříži 

18. září 2010 
PROGRAM: ODJEZD AUTOBUSU: v  7.15   z autobusového nádraží 

• 9.30                 Mše svatá ( kostel sv. Mořice) 
                              Další program v kulturním domě v Kroměříži 
• 13.30 – 14.30   Setkání o arcibiskupa s dobrovolníky - beseda 
• 13.30 – 14.30   Divadlo pro děti ( skupina I.) 
                              nebo Hry pro děti ( skupina II.)                         
• 15.00 – 16.30   Program pro dospělé ( Láska brány otevírá ) 
• 15.00 – 16.30   Divadlo pro děti ( skupina II.) 
                              nebo Hry pro děti ( skupina I.)                         

• Doprovodný program od  9.00 -  17.00 : Květná zahrada, zámek, věž, 
obrazárna, mincovna, vše vstupné 20 Kč 

Pro dobrovolníky bude zajištěn  autobus - je nutné se předem nahlásit do 13.září 
buď v kanceláři Charity nebo se zapsat do připraveného seznamu v kostele. 

Další informace: L. Zavadilová – tel: 736 750 222 

KLUB ARCHA : Srdečně zveme rodiče a děti ve 3-7 let do klubu Archa, téma na 
tento rok je liturgický rok, jeho svátky a svatí. Klub povede paní katechetka     
Mgr. Marie Stejkalová z Nákla. Setkání budou probíhat každý sudý týden - tj. 8. 
září , dále 22. 9., 6. 10., 20. 10.., v charitním mateřském centru Rybička  od 16:30 
do 18:00 hod. První hodina by byla společně s rodiči 8. září od 16:30 hod.. Těšíme 
se na Vás! 

POZVÁNKA na vernisáž výstavy: „ Jak se žije v mateřských centrech“ 
Charita zve všechny návštěvníky a příznivce Mateřského centra 
Rybička v pondělí 13. 9.  v 9.30 na vernisáž výstavy s názvem :    
„Jak se žije v mateřských centrech“ ve vstupních prostorách 
radnice. V 10.00 bude program pokračovat pohádkovým 

představením žáků ZŠ Jungmannova v koncertním sále Městského klubu, od 10.30 
pak bude otevřena v Mateřském centru volná herna. 

LIDOVÉ MISIE NA CD  
Kdo má zájem o zvukový záznam proběhlých Lidových misií 2010 na CD, má 
možnost si jej objednat v kanceláři Charity. Jedná se o průřez všemi dny Misií, 
hlavně promluvy a některé katecheze, proložené zpěvem Scholy. Celkem 36 
jednotlivých částí o celkové délce 8,5 hod. ve formátu MP3.(Možno přehrát na 
přehrávači MP3 a DVD). Uvítáme příspěvek na výrobu CD ve výši 30 – 50 Kč.  


