
ROZVRH NÁBOŽENSTVÍ VE FARNOSTI LITOVEL 2017/18 

ZŠ Červenka 

1. 2. tř. pondělí – Sudý týden 12.30hod. – Lichý týden 13.15hod. 

3. 4. 5. tř. pondělí – Sudý týden 13.15hod. – Lichý týden 12.30hod. 

ZŠ Jungmanova Litovel 

1. a 2. tř. středa od 12.15 – 13.00hod. 

4. a 5. tř. středa od 13.00 – 13.45hod. 

3. tř. pátek od 13.00 – 13.45hod. 

ZŠ Vítězná Litovel 

1. až 5. tř. čtvrtek od 13.00 – 13.45hod. 

Náboženství na faře 

bude rozděleno do dvou skupin s ohledem na jiné aktivity dětí 

1. skupina 6. až 9. tř. čtvrtek od 14.10 – 14.55hod. 

2. skupina 6. až 9. tř. a středoškoláci čtvrtek od 15.30 – 16.10hod. 

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

scholy. Schola by měla být pro děti školního věku. Budeme se těšit na každý hlásek. 

Termíny zkoušek: každý 4. pátek v měsíci 27. 10., 24. 11. a 22. 12. před mší svatou 

v 17. hodin na faře 
 

DĚTSKÁ MŠE v Litovli každý 2. pátek v měsíci – 13. 10., 10. 11. a 8. 12. v 18h. 

v kostele sv. Marka. Tuto mši bude schola doprovázet svým zpěvem. 

Sbírky: 15. 10. a 19.11. Sbírka na opravy 

Farní knihovna: Milí farníci, děkuji všem, co projevují zájem o knížky a tiskoviny farní 

knihovničky. Zápůjčka na důvěru ze stolku v kostele se osvědčila a budeme v ní 

pokračovat. Prosím zájemce o konkrétní titul nebo téma, aby mi dali vědět na kontaktní 

adresy. Bude-li to možné, žádané nachystám. Mám v úmyslu zavést obdobný způsob i na 

Července. Osobně k dispozici bývám v neděli po mši sv. v Litovli, ale vzhledem k 

možnému střídání místa i času přivítám osobní domluvu. Děkuji za pochopení. 

Kontakt: mobil: 778 072 172, mail: jirina.nebeska@gmail.com 

Připravované: 

- chvilky s knihou a tiskovinami v předem ohlášených a domluvených 

termínech podle zájmu pro mládež či dospělé 

- anotace do knih, které by pomohly lépe se orientovat při výběru  

- knížky nevratné, k rozebrání 

Těším se na setkání s Vámi a přeji radost a obohacení ducha nad knihou. 

    Srdečně Jiřina Nebeská, správkyně.  

OZNÁMENÍ: 
 Sledujte web farnosti, dávám tam aktuální informace - www.farnostlitovel.cz 

 Kalendář našeho děkanátu pro rok 2018 je již možné zakoupit v sakristii za 55,-Kč 

 Časopisy, které jsou v kostele volně položené na stolku, jsou zdarma k dispozici 

(Milujte se, RC Monitor, Světlo) 

©Vydala Římskokatolická farnost sv. Marka v Litovli 
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"Jestliže chcete udělat radost vašemu srdci, snažte se umrtvovat svůj jazyk." 
                     sv. Jan XXIII. 

Drazí farníci, 
pro děti začal nový školní rok a pro vás rodiče starosti s tím spojené. Nákup 

školních pomůcek, zaplacení všech školních i mimoškolních aktivit. Rovněž je s tím 

spojeno nastavení nového rodinného harmonogramu podle rozvrhu hodin a kroužků všech 

vašich dětí.  A do toho ty vaše dospělácké povinnosti. Tak jak jste si je nastavili, jak vám je 

nastavili jiní. 

Jak to vše dopadne? Bude to lepší či horší než loni? A má to vše nějaký hlubší 

smysl? Snad by nám všem mohlo pomoci jedno pravidlo: „Plánujme věci, které máme 

vykonat, a kontrolujme věci, které jsme již vykonali.“ To může být tím našim 

nejspolehlivějším pravidlem našeho správného jednání. 

Možná se ptáte proč? Myslím si, že nestačí jen něco konat, ale je moudré se na 

všechno, co jsme udělali také znovu podívat. Tak si zafixujeme v paměti to, co jsme 

udělali, a také jak jsme k tomu dospěli. Tomu se říká utvářet si zkušenost, která je určitě 

našim spolehlivým učitelem. 

Když se takto budeme ohlížet do minulosti, můžeme se pak i dívat do 

budoucnosti. Na základě svých zkušeností si můžeme vytvářet jasnější představu o věcech 

budoucích, které jistě v dobrém dokončíme. 

Naopak, co děláme ve spěchu, neděláme dobře, i když se to na první pohled může 

zdát. Jistě to není náhoda, ale naše nerozvážné jednání, spěch a naše chyby spolu úzce 

souvisejí. Nikdo z nás není tak moudrý, aby na začátku své práce nemusel přemýšlet nad 

způsobem, prostředky a cílem. 

Nemůžeme žít dobře, když se nezamýšlíme nad svým dosavadním životem. 

Ohlídněme se, zpytujme svůj předešlý den a poznejme, jestli jsme žili dobře nebo ne. 

Poznejme o kolik jsme lepšími. Jestliže jsme ho prožili dobře, ještě přidejme, jestliže zle, 

napravme svou chybu v čase budoucím. 

Osvojme si drazí tedy toto pravidlo, podle kterého věci budoucí plánujeme a 

věci minulé kontrolujeme. Z minulých věcí se totiž můžeme poučit pro budoucnost a 

budoucími můžeme napravit minulé. 

Ať se tedy stane tvůj další rok, rokem požehnaným. O to prosím našeho 

nebeského Otce!           Váš otec Miroslav 
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CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA pořádá: 

POKUSY A HOKUSY S IVOU 

přírodovědný kroužek pro děti 5-7let s lektorkou: Mgr. Ivou Kubíkovou 

čtvrtek 12.10. a 14.12. od 14.30 -15.15 
 

ANGLIČTINA PRO DĚTI VE VĚKU 4-6 LET 
Lektorka: Mgr. I. Kubíková 

za 1. pololetí 2017/2018 se uskuteční 10 lekcí, cena je tedy  za pololetí 700,-Kč, 

vždy v pondělí 14.30 -15.15, první lekce, které se mohou účastnit i rodiče, aby viděli, jak 

bude výuka probíhat, proběhne 2. října. Platba proběhne hotově během první hodiny. 
 

BAZAR-prodej od maminek  

podzim - zima, bližší informace v MC  

středa 18. 10. od 8.00 – 17.00 a čtvrtek 19. 10. od 8.00 – 10.00  

Prodej dětského oblečení, těhotenského oblečení, sportovního vybavení, apod.  
 

PRODEJ ZIMNÍCH ČEPIC, nejen pro děti  

středa 25. 10., 16.00 -17.00  

Prodej zimních čepic pro děti i dospělé, od paní Kvapilové z Příkaz.  
 

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ- začíná od 26. 9., nutné se nahlásit v MC 
 

POUTĚ NAŠÍ FARNOSTI: 
30. 9. Pouť matek - Hora Matky Boží Králíky  

4. 10. Adorační den farnosti od 9:00 do 17:00 tichá adorace, od 17:00 do 18:00 vedená 

adorace a v 18:00 mše svatá 

7. 10. Pouť farnosti na sv. Hostýn - možnost přihlásit se u Báry Duškové 777 089 024 

odjezd - 7:00 z Červenky, 7:05 Litovel, 7:10 Rozvadovice 

-na programu je mše svatá, křížová cesta a požehnání 

SVÁTOST NEMOCNÝCH V NAŠÍ FARNOSTI 
Svátost nemocných  - může ji přijmout člověk vážně nemocný, 

člověk zesláblý stářím (60 let) a také ten, který se má podrobit 

vážné operaci. Může ji přijmout i ten, kdo odchází ve vážné 

věci do nemocnice. Tato svátost přináší těm, kdo ji s vírou 

přijímají, duševní i tělesnou úlevu, zahlazuje viny, ulehčuje 

duši nemocného a posiluje ji tím, že v něm probouzí velikou 

důvěru v Boží milosrdenství. Společné udělení proběhne 

v pondělí 9. 10. 2017 v 9.00. Od 8.00 je možnost sv. smíření. 

Prosím, aby ti, kdo mají ve své blízkosti nemocné, nabídli 

pomoc či odvoz do kostela.  

Po mši svaté Vás srdečně zvu na faru na malé občerstvení, při 

kterém nás navštíví Ludmila Hájková, z centra pro rodinu, v 

rámci aktivit pro seniory a budeme si povídat o svatých. 
 

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI 
Ve čtvrtek 12. 10. v 19.00h. na faře v Litovli proběhne naše společné setkání pastorační 

rady. Prosím všechny členy o účast. Na programu budeplánování akcí pro farnost na příští 

rok. Těším se Vás!                Otec Miroslav 

SCHOLIČKA PRO PŘEDŠKOLÁČKY 

Zveme všechny děti od 4 let na Scholičku v CMŠ Svatojánek. Scházíme se vždy 2. a 4. 

úterý v měsíci (10. 10., 24. 10., 14.11, 28.11.) od 16.00 do 16.45. Společně zpíváme, 

tvoříme, tančíme a tím chválíme Našeho Pána. Děti mladší 4 let jsou zváni v doprovodu 

rodičů. Těší se Bára a Markétka 
 

DĚTI VÍRY 

Zveme všechny děti 4+ do společenství Děti víry. Společně si budeme číst z Bible a 

povídat si o Ježíši, hrát si, modlit se, tvořit a zpívat. Setkávat se budeme každé 1. pondělí v 

měsíci od 15. 15. do 16.00 v MC Rybička. Začínáme 2. 10. 2017 a už se na vás moc 

těšíme! Děti, které navštěvují CMŠ Svatojánek, můžeme se souhlasem rodičů vyzvednout 

přímo ve školce a zavést do Rybičky. Tereza a Markéta Soldánovy, 734 355 722  
 

MODLITBY MATEK 

Zveme všechny ženy na setkání s koordinátorkami Hnutí Modlitby matek, které se 

uskuteční v úterý 7. listopadu v 17. hodin na faře v Litovli. Koordinátorky promluví o 

spiritualitě tohoto společenství, zazní svědectví a společně se pomodlíme. Zvány jsou 

všechny ženy,matky, babičky i prababičky, které se již modlitby matek modlí i které chtějí 

toto hnuté lépe poznat. 
 
 

RESTAUROVÁNÍ LITOVELSKÝCH VARHAN V KOSTELE SV. MARKA 

Varhany pocházejí z dílny pražského varhanáře Em. Š. Petra, který je postavil, jako dílo 

OPUS 145, v roce 1902 zde u nás v kostele sv. Marka v Litovli. Varhany byly roku 1945 

rozšířeny o rejstřík Klarinet 8´ v druhém manuálu. Svědomitou údržbu varhan prováděl 

dlouholetý varhaník pan V. Mazánek. Díky němu se varhany dochovali v původním stavu, 

bez necitlivých a hrubých zásahů do nástroje, jak je tomu i jiných varhan v okolí. Nástroj 

má dva manuály o 29 rejstřících. Jsou pohaněny vzduchem, kdy se od kompresoru vede 

vzduch do hlavního měchu a odtud k jednotlivým píšťalám. Nástroj je vestavěn do 

pseudobarokní skříně, která svou výzdobou koresponduje s okolním interiérem. 

V letošním roce jsme dokončili druhou plánovanou etapu restaurování našich varhan, která 

nás přišla na 681.950Kč. 300.000 nám přispěl olomoucký kraj, 200.000 město Litovel, 

zbývající částku hradíme s vlastních zdrojů. Všem dárcům patří, upřímné Pánbůh zaplať! 
 

Modlitba za lásku k bližním 
Pomoz mi, Pane, abych byl laskavý a dobrý za všech okolností, i když zažiji zklamání, 

když jsou druzí ke mně bezohlední, když se dočkám neupřímnosti u těch, kterým jsem 

důvěřoval, když mě opouštějí ti, na které jsem spoléhal. Nauč mě, abych nemyslel jen na 

sebe, ale abych usiloval také o štěstí druhých. Dej, abych uměl skrývat bolest a těžkosti 

svého srdce. Nauč mě užívat utrpení k vlastnímu zdokonalení. Ať nezatrpknu a nestane se 

za mě sobec, ať nikoho nepohorším. Doprovázej mě svou milostí, abych vytrval v dobrém.   
 

AKCE V RÁMCI DĚKANÁTNÍ MLÁDEŽE 
20. října  MP = mládežnický pátek  Uničov - téma "bourání stereotypu" 

25. listopadu Církevní silvestr   Šternberk - téma animované filmy 

15.–17. prosince Duchna s dobročinností  Libina - Adventní duchovní obnova 

19. ledna  MP o vztazích   Litovel 

9. - 11. února ON/OFF- víkend mládež  Nová Hradečná 

23. února Křížová cesta   Ruda 


