
Předpokládaná výuka náboženství pro školní rok 2009/10-upřesnění dle rozvrhu školy 

Začátek výuky od 14. 9. 2009 

LITOVEL: Pondělí:  13:15 – 14:00    4. a 5. třída 

             14:00 – 14:45    6. a 7. třída 

             15:00 – 15:45    8. a 9. třída (na faře) 

Středa:   12:30 – 13:15    1. a 2. třída 
   13:15 – 14:00    3. třída 

Výuka bude probíhat na ZŠ Vítězná v učebně pěstitelských prací v přízemí. 

Svatohuberstká mše B dur: 13. 9. v 9:30 pořádají myslivečtí Trubači z Doubravy 

Huberstkou mši v Litovli v kostele Svatého Marka. Mše bude troubená a zpívaná za účasti 

pěveckého sboru Schola. Budeme se těšit na Vaši návštěvu! 

Adorační den farnosti: 4. 10. od 10:30 hod adorace zakončená v 18:00 hod mší svatou  

Mše svatá dětská: 18. 9. a 2. 10. v 18:00 

Zkoušky scholy: Zveme děti ke zpěvu ve schole a to 18. 9. a 2. 10. v 17:00 na faře 

Sbírky: 20. 9. sbírka na opravy kostela 

Klub ARCHA: 16. 9. a 30. 9. (a dále jednou za 14 dní) od 16:30 do 18:00 v MC 

Biblické příběhy pro děti (3-6let) v prostorách Charitního MC Rybička, vede paní 

katechetka Pavla Eibová.  

Spolčo pro mládež od 13 do 18 let : V pátek 18. 9. se bude konat prvni spolčo po letních 

prázdninách. Program začne v 16:00hod, pak bude následovat mše svatá. Po ní se společně 

odebereme na bowling, kde si povyprávíme naše zážitky z prázdnin, spřátelíme se s 

novými členy a zahájíme další rok našeho spolča.  

Tímto zvu všechny mladé, kteří chtějí poznat věřící přátele ve svém věku.  

Budeme se pravidelně scházet jednou za čtrnáct dní po večerní mši svaté (2. 10, 16. 10 ...),  

Těší se na vás vedoucí Hana Chrudinová a Klára Havlíčková 

kontakt: Chrudinovah@seznam.cz tel. Hana: 777 962 242 

Farní knihovna, bude otevřena 6. 9., 20. 9. a 4. 10. před i po mši svaté.  

Nové číslo časopisu Rodinný život - Plodnost manželství 

Znamená „plodné manželství“ hodně dětí nebo pod tento pojem můžeme 
zahrnout i bezdětný svazek dvou lidí, jež se rozhodnou zasvětit život 

něčemu jinému? Co je to přirozené plánování rodičovství? Jak se na 

sexualitu dívá Jan Pavel II.? Nejnovější číslo časopisu Rodinný život se 

zabývá plánováním rodičovství, plodností a sexualitou v manželství.  

V dalších článcích se čtenáři dozví, jak jednat s dospívajícím potomkem 

nebo jakou dovolenou vybrat, aby přispěla k oživení vztahu mezi partnery. 

O starozákonní Evě, matce všeho živého, se můžete dočíst v rubrice duchovní život.  

Ani v tomto čísle nechybějí soutěže pro děti i dospělé, křížovka, nabídka zajímavých knih, 

informace o programech pro celou rodinu nebo originálně pojatý recept. 
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Milovaní, 
vítám Vás po prázdninách, během kterých, jste si doufám odpočinuli a 

nabrali nové síly. Čeká nás papežská návštěva, která je pro naši církev velkým 

vyznamenáním, ale i závazkem. Těším se, že každý z nás bude obohacen a 

povzbuzen přítomností Svatého otce, který vždy aktuálně a jasně tlumočí Boží 
Slovo.   

I z naší farnosti budeme přítomni na papežské mši v Brně a mládež se 

zúčastní setkání ve Staré Boleslavi, kde pro ně bude připraven program.  
Jistě je třeba se již teď duchovně připravovat na tuto událost, aby mohl 

Duch Svatý proměnit naše srdce.      

                                      Váš otec Josef  

NÁVŠTĚVA SVATÉHO OTCE BENEDIKTA XVI.  
ČESKÉ REPUBLIKY VE DNECH 26. - 28. 9.2009 

Papež by měl přiletět na pražské letiště v sobotu 26. 9. 

dopoledne. Poté se na Pražském hradě setká s politickými 
představiteli země a bude slavit nešpory v katedrále sv. Víta se 

zástupci řeholních komunit. Další den, v neděli 27. 9., se Svatý otec vypraví do moravské 

metropole Brna, kde bude v dopoledních hodinách sloužit mši svatou na letišti v Brně-

Tuřanech, pak se vrátí opět do Prahy, kde se setká v odpoledních hodinách se zástupci 

akademické obce. Poslední den papežovy návštěvy připadá na svátek sv. Václava, patrona 

České země. Benedikt XVI. by měl při příležitosti Národní pouti ke svatému Václavovi 

slavit ve Staré Boleslavi mši svatou a také se zde setkat s mládeží. 

Benedikt XVI. je teprve druhým papežem v historii, který Českou republiku v 

průběhu svého pontifikátu navštíví. Jeho předchůdce papež Jan Pavel II. do naší země 

zavítal dokonce třikrát a to v letech 1990, 1995 a 1997. Papež Benedikt XVI. však naši 

zemi navštívil ještě jako kardinál Joseph Ratzinger a to 30. 3.1992, kdy pronesl v pražském 

seminárním kostele sv. Vojtěcha přednášku: Aby Bůh byl všechno ve všem: o křesťanské 
víře ve věčný život. 

Návštěva papeže Benedikta XVI. bude jeho oficiální třináctou zahraniční cestou. 

Návštěvě u nás předcházela pastorační cesta do Svaté země v květnu tohoto roku. Z 

evropských zemí navštívil zatím pouze Německo, Polsko, Španělsko, Rakousko a Francii. 

ČERVENKA: Středa  

13:15 – 14:00    2. a 3. třída 

 14:00 – 14:45    4. a 5. třída 

 

http://email.seznam.cz/newMessageScreen?sessionId=&to=mailto:Chrudinovah%40seznam%2ecz
http://www.farnostlitovel.cz/
http://email.seznam.cz/readMessageScreen?sessionId=&folderId=inbox&messageId=1799&messagePos=1##


Praktické informace ke mši svaté se Svatým otcem Benediktem XVI. v Brně 
Kdy: Neděle 27. září 2009 v 10 hodin. 

Kde:  Mezinárodní letiště Brno-Tuřany  

Odjezd Autobusu:  5:00 hod. Červenka od kostela 
       5:00 hod. Litovel autobusové nádraží  

K pouti jsou třeba místenky, které každý obdrží v autobuse. Parkování bude zajištěno ve 

vzdálenosti 1,5–4 km od areálu letiště. 

Přístup do sektorů: Areál letiště, kde se bude bohoslužba konat, bude v neděli 27. září 

otevřen od 4 hodin ráno; od 6:30 začne společný program.  

Místa k sezení: Do sektorů je možno vzít si s sebou vlastní skládací židličky. 

Velkoplošné obrazovky: V areálu bude umístěno několik velkoplošných obrazovek. 

Hygienické zázemí: V areálu bude umístěno dostatečné množství mobilních WC. 

Občerstvení: Před vstupem do areálu budou umístěny prodejní stánky s občerstvením. 

Zdravotní služba: Ve všech sektorech areálu bude připravena zdravotní služba. 

Další informace jsou k dispozici na www.navstevapapeze.cz 

TÁBORY 2009  
Letos již pátým rokem se mohly děti, 

nejen z naší farnosti, zúčastnit letních táborů.  

Tábory proběhly v táborovém středisku Eliška 

ve Fryštáku. Celkem se zúčastnilo 58 dětí, 11 

vedoucích, 2 paní kuchařky a otec Josef.  

Celým táborem nás provázel sv. 
Benedikt. Děti se dozvěděly mnoho o jeho 

životě v raném mladí, při studiu, životě 

v klášteře,…  Každý táborový den začínal 

budíčkem, poté následovala rozcvička, ranní 

modlitba a snídaně. Dopoledne byla mše svatá, katecheze a nějaká ta akční bojová hra. 

Následoval oběd a polední klid, který každý trávil po svém.  Někteří odpočívaly, aby 

načerpaly síly na odpolední aktivity, jiní prokazovali  svou kreativitu při výrobě přívěsků a 

náramků přátelství. Ve 14:00 se zatroubilo na nástup a při horkém letním dnu jsme se 

vydali k nedalekému rybníku. Hráli jsme frisbee, volejbal a nebo jsme si zahráli nějakou 

oddechovou hru či ztvárnili obraz „vzkříšení Lazara“.  Odpolední program končil večeří. 

Po večeři jsme se přesunuli k ohništi, kde jsme vyhodnotili uplynulý den. Děti byly 
hodnoceny nejen za výkony při hrách, ale i za ochotu pomoci, kde bylo potřeba .  

V takovémto rázu probíhal tábor do čtvrtečního dne, kdy jsme se vybrali na výlet. Mladší 

děti šly na nedalekou zříceninu hradu Lukov a ti starší, přece jen šly o kousek dál, a to na 

sv. Hostýn. Páteční den byl spíše odpočinkového rázu, aby děti načerpaly energii na 

večerní program. Mladší děti se vydaly s baterkami hledat zakopaný poklad a ty starší 

prožily společenský večer plný her a tance . V sobotu ráno se konala dražba, kde děti 

vyměnily šekely za ceny. Poté jsme si sbalili všechny své věci, uklidili jsme areál tábora a 

vydali jsme se na cestu domů.  

Věřím, že si každý jeden z nás dovezl domů plno zážitků a vždy s úsměvem 

vzpomíná na těch pár dní, které prožil se skvělou bandou kamarádů… A také doufám, že 

příští léto se všichni zase setkáme na letním táboře.      Magda Navrátilová  

KAPLE SV. JIŘÍ – STAVEBNÍ DENÍK - č. 2. 
 Jsem velice rád, že Vás mohu informovat o tom, že stavební práce na kapli svatého 

Jiří, které započaly v květnu, jsou již zdárně dokončeny. Zahrnovaly zajištění statiky kaple, 

odvlhčení zdiva a rekonstrukci staré původní dlažby z přelomu 16. a 17. století, zčásti 
doplňované novými replikami dlaždic. Krov kaple byl rovněž ošetřen a opraveno schodiště 

na kůr. Objevil se i komínový průduch z 20. let min. stol., který se bude hodit, bude využit 

pro odvětrávání kaple. 

 Ale nyní nás čeká nejrozsáhlejší část prací, a to restaurování vnitřních prostor 

kaple, především nástěnných maleb. Již je postaveno lešení, které bude restaurátorům 

sloužit celý rok a půl. Nástěnných maleb se dochovalo více vrstev, jsou tady středověké, 

renesanční i pozdější barokní fragmenty. Všechny malby budou zkoumány, 

vyhodnocovány, dokumentovány a poté bude nejcennější vrstva zachována, očištěna a 

zafixována. Doufáme, že malby napomohou dataci kaple. Dochovaly se zde také gotické 

konsekrační kříže (celkem 12, část je jich odkryta) a renesanční epitaf, jehož nápis ještě 

neznáme. Postupné odkrývání vrstev bude velice zajímavé a napínavé, nevíme přesně, co 
všechno se pod pozdějšími výmalbami ukrývá.  

Kamenné i dřevěné prvky stavby budou restaurovány rovněž. Dojde k osazení 

bezpečnostních mříží u vstupů. Stávající moderní okenní vitráže nahradí vitráže v duchu 

historických replik. 

Vybavení interiéru bude nové - pohodlné židle pro 80 osob. Oltářní stůl bude 

zřejmě osazen původní kamennou deskou, která se tady našla.  

Kapli bude zdobit cenná dřevořezba – pieta, pocházející původně z kostela v 

Rozvadovicích. Dále barokní deskový obraz, stejně tak i barokní dřevěný reliéf s 

korunováním panny Marie. Budou zde také umístěny restaurované obrazy, mezi nimi i 

obraz sv. Jiří, který pochází z oltáře této kaple a je z 18. století. Restaurátorského ošetření 

se dočkají i podstavníky pod svíce, bohatě zdobené pro jednotlivé městské cechy.  

Finanční prostředky na projekt se podařilo získat ve výši 346.954 EUR z tzv. 
Norských fondů, ale také Město Litovel na opravu kaple finančně přispělo. 

Tímto bych také rád poděkoval vedení i zaměstnancům Litovelské stavební 

společnosti, kteří nejenže práce dokončili ve stanoveném termínu, ale také projevili hlubší 

zájem o tuto pozoruhodnou památku.          Otec Josef 

CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA 
S novým školním rokem se opět naplno rozbíhají aktivity 

Mateřského centra. Najdete zde už známé programy pro maminky s 

těmi nejmenšími dětmi až po předškoláky: cvičení, výtvarné 

činnosti, angličtina, povídání o Bibli v klubu Archa a další. K dispozici bude opět volná 
herna k dovádění dětí na skluzavce a v kuličkovém bazénu a prostor pro maminky na 

výměnu zkušeností a povídání a také knihovna, kde  si můžete vypůjčit knížky o výchově 

dětí, rodině a partnerských vztazích z nakladatelství GRADA a PORTÁL.   

První setkání dětí v klubu Archa bude ve středu 16. 9. v 16:30 

Mateřské centrum najdete v budově Městského klubu, 1. a 2. patro,            

nám. Přemysla Otakara 753, 784 01 Litovel  vchod z ulice Husovy  

Další informace poskytneme na tel.  736 750 222, litovel@caritas.cz  


