
MŠE SVATÉ V ZIMNÍM ČASE 

Po 8.00 Litovel St 17.00 Litovel Čt 17.00 Červenka    Pá 18.00 Litovel 

Neděle 8.15 Červenka    9.30 Litovel  11.00 Rozvadovice    17.00 Litovel 

 3. 12. - 1. adventní neděle - Ţehnání adventních věnců 

PODPORA PAPEŢSKÉHO MISIJNÍHO DÍLA - PERNÍČKY 
Pečení perníčků proběhne na faře v sobotu 18. 11. od 13.30 hod. Srdečně 

zveme děti i rodiče, kteří mají chuť se zapojit. V neděli 3. 12. po mši svaté 

se budou perníčky prodávat. Výtěţek je určen na papeţské misijní dílo.   

Sbírky: 22. 10. Misijní neděle – sbírka na misie 

  5. 11. Sbírka na Charitu 

19. 11. Sbírka na farnost 

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 něco i zahrajeme. Budeme se scházet vţdy 1. a 3. pátek v měsíci a to na faře 

v Litovli po mši svaté. Mooooc se na tebe těšíme!!! Nikola Hamplová  
kontakt: 604 403 478, e-mail: Hamplova.Nikola@email.cz 
Termíny:  3. 11., 17. 11., 1. 12., 15. 12.  
 

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 kaţdý hlásek. 

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

v 17. hodin na faře 
 

DĚTSKÁ MŠE v Litovli: kaţdý 2. pátek v měsíci – 10. 11. a 8. 12. v 18 h. v kostele 

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

DĚTI VÍRY 

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

a povídat si o Jeţíši, hrát si, modlit se, tvořit a zpívat. Setkávat se budeme kaţdé 1. pondělí 

v měsíci od 15. 15. do 16.00 v MC Rybička. 6. 11. 2017 se na vás moc těšíme! Děti, které 

navštěvují CMŠ Svatojánek, můţeme se souhlasem rodičů vyzvednout přímo ve školce 

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

SCHOLIČKA PRO PŘEDŠKOLÁČKY 

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

úterý v měsíci (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 
 

PONDĚLNÍ SETKÁNÍ PRO SENIORY S LUDMILOU HÁJKOVOU 

Kaţdé druhé pondělí v měsíci (13. 11.) po ranní mši svaté Vás zveme na setkání na faře. 

Těšit se můţete na posezení a povídání na téma čeští svatí. 
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NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA 11. 11. 2017 

Darujte jídlo těm, kterým schází! 

Přijďte nám pomoci! 

11. listopadu proběhne jiţ 5. ročník Národní potravinové 

sbírky. Letos se rozšíří do dalších 90 obchodů, a proto bude 

potřeba větší počet dobrovolníků. Sbírka má skvělou 

atmosféru, dobrovolníci vidí okamţitý přínos a pomoc 

zvládne úplně kaţdý bez nutné přípravy. 

U nás v Litovli se bude sbírka konat v supermarketu Billa od 8.00 do 20.00. 

Co budete dělat jako dobrovolníci? 

Informovat o sbírce pomocí letáčků, vybírat potraviny a skládat je do připravených košíku 

a následně do aut, které je odvezou. 

Sbírku u nás koordinuje a zajišťuje Litovelská charita. Prosíme vás, zapište 

se na připravený list, který naleznete vzadu v kostele. Budeme rádi za kaţdou vaši 

dobrovolnickou hodinu. Jiţ nyní děkujeme jménem těch, kterým je výtěţek sbírky určen, 

tedy potřebným a sociálně slabým. 
Čím můţete jako dárci přispět? 

Koupí trvanlivých potravin a drogistického zboţí. Z potravin např. polévky do hrníčku, 

luštěniny, cukr, těstoviny, rýţe, olej, sirup, kečupy, marmelády, med, kompoty, čaje, 

mouka, krupice, piškoty, sušenky, cereálie, dětské výţivy, čokolády, trvanlivé uzeniny a 

nápoje v tetrapaku, jako je mléko a různé ovocné šťávy. Z drogistického zboţí se můţe 

jednat o šampony, mýdla, sprchové gely, pěny na holení, prací prášky, čistící prostředky, 

dětské pleny, toaletní papír, papírové kapesníky, zubní pasty a kartáčky. 
K této sbírce vás srdečně zvu. Pomozme našim litovelským spoluobčanům ze sociálně 

slabších vrstev.            Váš otec Miroslav 

Informace o akci: www.potravinypomahaji.cz 

Expedice ECIŠEBARH anebo víkend pro tatínky s dětmi 8. – 10. 12. 
Milé maminky, úţasná zpráva, můţete se na celý víkend zbavit svých drahých poloviček 

a ratolestí! Vyšlete je na expedici! Je pro ně připraven program na faře v Hraběšicích. 

Vyráţíme v pátek po mši svaté v18.00 od fary. Návrat v neděli odpoledne. S sebou: osobní 

věci, spacáky, přezůvky… sáňky, kdyţ nám napadne sníh :o))  
Příspěvek 300,- Kč za rodinu na ubytování a stravu. Hlaste se prosím u otce Miroslava 

mailto:Hamplova.Nikola@email.cz
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RESTAUROVÁNÍ KAMENNÝCH PRVKŮ NA KOSTELE SV. FILIPA A JAKUBA 
Na kostele sv. Filipa a Jakuba byly restaurovány kamenné prvky. Jedná se o vstupní portál, 

portál do sakristie, náhrobek u vstupních dveří a dvě kamenné schrány u oltáře – ty patří 

k nejcennějším. Na jedné z nich je dokonce pozůstatek původní malby, na které byl kříţ. 
Restaurování se provádělo mechanickým očištěním a chemickým napuštěním. Rovněţ byly 

odstraněny zbytky omítky, kterou byly některé prvky znečištěny. 
Práce zajišťoval kamenosochař a restaurátor René Seifried ve spolupráci s MgA. Martinem 

Parobkem. 

Cena díla bude činit necelých 158 tis. Kč. Přičemţ se podařilo získat dotaci, ve výši 150 tis. 

Kč. Tato realizace nijak významně nezatěţuje rozpočet farnosti a je dobře, ţe můţeme 

občas udělat i něco pro obnovu našich památek. 
 

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI 

Od 1. do 8. listopadu je moţné získat plnomocné odpustky pro duše zemřelých, 

kdyţ splníte tři základní podmínky: sv. zpověď v těchto či blízkých dnech, přijmete 

8x svaté přijímání v nejbliţších dnech (nemusí to být jen mezi 1. – 8. listopadem, 

ale mohou to být i následující dny, kdy přijímám 8x eucharistii s úmyslem obětovat ji 

za duše v očistci), a třetí podmínka modlitba na úmysl svatého otce. První dva dny pak 

stačí modlitba v kostele, další dny má být modlitba za zemřelé na hřbitově. Při nesplnění 

některé z podmínek, získáváme vţdy odpustky částečné. 

Dušičkové mše svaté: 

1. 11. v 18.00 Litovel - od 17 hodin zpovídám 
2. 11. v 17.00 Rozvadovice a v 18.00 Červenka 
 

SETKÁNÍ S KOORDINÁTORKAMI HNUTÍ MODLITBY MATEK  
7. 11. 2017 – 17.00 – 19.00 Fara Litovel 
Koordinátorky Hnutí MM přijedou promluvit o spiritualitě tohoto 

společenství. Zamyslíme se nad tím, čím je pro nás odevzdání, zazní 

svědectví. Po té se také společně pomodlíme MM. 
Všechny ţeny jsou srdečně zvány! 
 

PŘESPÁVAČKA NA FAŘE  
Kamaráááádi je to tu,   
dobrodruţné dvoudenní přespávání na faře a to v termínu 16. - 18. 11. 2017.  

Pojďme společně zavzpomínat na tábor, zaţít nové věci a pořádně se společně zasmát 

a pobavit! Na co se můţete těšit? No přece na kvalitní a samozřejmě dobrou zábavu. Hry, 

povídání, dobré jídlo a hlavně partu kvalitních lidí. Začínáme v 19.00 ve čtvrtek - sraz 

na faře v Litovli. Konec v sobotu kolem oběda. Příspěvek na jídlo 50,-Kč. 
Věk 12 – 15 let. Hlásit se můţete na mail hamplova.monicka@seznam.cz 
 

CÍRKEVNÍ SILVESTR - 25. listopadu - Šternberk - téma animované filmy 
Církevní silvestr je akce, kterou vytváří animátoři šternberského děkanátu, pro všechny 

mladé (věřící, či hledající) ve věku 13+, kteří chtějí strávit listopadový večer 

v křesťanském společenství. Jde o společnou oslavu konce církevního roku a začátku 

dalšího. Celá akce začíná v 18.00 mší svatou, po ní následuje zábavný program plný her, 

tance, scének, seznamování, povídání s přáteli, jídla a (nealko) pití. Zakončení je kolem 

půlnoci modlitbou a překvapením. 

NOVÉ SLUŢBY CHARITY 
V předchozích letech se na nás obraceli lidé s dluhovými problémy a celé 

rodiny, které se ocitaly v tíţivé ţivotní situaci. Jejich problémy jsme mohli 

řešit jen částečně. Od 1. 9. 2017 charitní středisko Litovel otevřelo dvě nové 

sluţby pro obyvatele Litovelska. 
Charitní poradna- NEDLUŢÍM- poskytne pomoc zejména lidem v dluhové 

pasti, ale i těm, kteří se potřebují zorientovat ve své těţké ţivotní situaci (kontakt: 730 585 

753, poradna.litovel@sternberk.charita.cz). 
Sociálně aktivizační sluţba pro rodinu s dětmi pomůţe rodinám, které potřebují zlepšit péči 

o děti (kontakt: 731 643 780, sas.litovel@sternberk.charita.cz). 

Obě sluţby jsou poskytovány terénně nebo na adrese charity Vítězná 1129, Litovel a také 

bezplatně. Vţdy se budeme snaţit Vám pomoci najít správný směr z těţké situace. 

PASTORAČNÍ ASISTENT CHARITY 

Od 1. září má středisko Charity v Litovli svého pastoračního asistenta. Stal se jím Josef 

Fiala ze Skrbeně. Mezi jeho úkoly budou patřit návštěvy klientů, pečovatelské 

a ošetřovatelské sluţby (povídání, společná modlitba apod.), duchovní podpora 

zaměstnanců Charity, pomoc s organizací sbírek (potravinová, materiální, Tříkrálová 

sbírka, Postní almuţna) a také zprostředkování informací o činnosti Charity a propojování 

Charity s farnostmi našeho děkanátu (kontakt: josef.fiala@sternberk.charita.cz). 
Ludmila Zavadilová 

 

CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA pořádá:  
PRODEJ ZIMNÍCH ČEPIC, nejen pro děti.  Středa 1. 11. - 9.30 -11.30 

Poslední prodej čepic pro děti i dospělé, od paní Kvapilové z Příkaz. 
 

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ A ZVÍŘÁTEK - LAMPIČKOVÝ PRŮVOD 

pátek 3. 11. sraz od 16.30 odchod od MK v 16.45 Zveme všechny rodiče a prarodiče 

s dětmi, pojďte s námi za paní Zimou, uspat všechny broučky k lesní chatě Doubravě. 

Na kaţdého malého účastníka čeká dárek. Vyrobte si své světýlko (lampičku) a vezměte 

krmivo pro zvěř. Na akci spolupracují: Město Litovel, Trubači z Doubravy a Myslivecký 

spolek Litovel. Moţnost občerstvení, výtěţek určen na podporu projektů MC Rybička. 

Fotosoutěţ o nejlepší foto - odměna: poukaz v hodnotě 400 Kč na posezení v Regio 

kavárně Ječmínek. 
 

MINIŠKOLKA NA ZKOUŠKU - Úterý 7. 11. od 8.30 do 11.30 Pro děti od 2 let, s sebou 

svačinu, pití, přezůvky. Tato lekce je zdarma, dále jiţ platba předem, dle přihlášení. 

Dopoledne 100 Kč 
 

HOKUSY A POKUSY S IVOU - čtvrtek 9. 11. - 14.30 – 15.15 lektorka: Mgr. Ivana 

Kubíková, přírodovědný krouţek. 
 

BAZAR KNIH A HRAČEK - čtvrtek 23. 11., od 8.00 – 16.00 Máte doma navíc dětské 

knihy, hračky, dětské hry, které nepotřebujete? Nebo naopak, byste rádi levně koupili?  

Doneste je do MC. Přijďte nakoupit. Výtěţek bude určen pro projekty MC Rybička. Knihy 

moţno nosit od 22. 11. 
ADVENTNÍ VĚNCE - Čtvrtek 30. 11. od 15.00 – 17.45 Zveme všechny maminky, 

babičky i slečny na výrobu vlastního adventního věnce. Cena kurzu 120 Kč + ozdoby 

zakoupené v MC. Svíčky si doneste své. 
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