duben 2014

Noviny městyse

MĚSTYS
LITULTOVICE

vydává Rada městyse jako pravidelný zpravodaj
Vážení občané,
měsíc duben je tady a Noviny městyse Vám opět přináší ty nejaktuálnější informace a pozvánky
na kulturní a sportovní akce. Přejeme krásné prožití nadcházejících velikonočních svátků.

__________________________________________________
Příspěvky do příštího vydání zpravodaje prosím zaslat do termínu 13. 5. 2014.

__________________________________________________

Důležité:
Změna otevírací doby – Lékárna na zámku v Litultovicích
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8 – 16 hodin
8 – 16 hodin
8 – 16 hodin
8 – 18 hodin
8 – 14 hodin

__________________________________________________
!!! ODPADY !!! POZOR !!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!!
Úřad městyse Litultovice oznamuje občanům, že ve spolupráci s firmou Marius Pedersen a.s.
bude proveden sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácností.
Sběr bude probíhat v sobotu 17. května 2014
na jednotlivých stanovištích. Přesné místa a časy budou zveřejněny v příštím vydání
zpravodaje.

___________________________________________________

Vakcinace psů:
Dne 26. dubna 2014 proběhne vakcinace proti vzteklině psů a koček, a to v době:
Litultovice – před zámkem ( Úřadem městyse)
9:00 – 10:00 hodin
Litultovice – Pilný Mlýn
10:15 – 10:30 hodin
Litultovice – Luhy
10:45 – 11:00 hodin
Litultovice – Choltice
11:15 – 11:30 hodin

Upozornění k placení poplatků:
Místní poplatek ze psů je splatný do 30. dubna 2014.
Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti (vzniká držiteli psa v den, kdy pes
dovršil stáří tří měsíců nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců), je poplatek
splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode
dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti
(úhyn psa, prodej, darování atd.)
Termín pro platbu poplatku "za odpady" je do 30. dubna 2014.
V případě, že poplatek za domácnost převyšuje částku 1000,- Kč, je možno poplatek uhradit ve
svou stejných splátkách, první nejpozději do 30. dubna a druhou nejpozději do 31. srpna 2014.
Při vzniku poplatkové povinnosti během roku je poplatek splatný do 30 dnů ode dne vzniku
poplatkové povinnosti, jestliže jej nelze zaplatit ve výše uvedených termínech.

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může úřad
zvýšit až na trojnásobek.

________________________________________________
Vážení spoluobčané,
v posledním období se množí různé delikty od vykrádání benzinové stanice, narušování
domovní svobody a občanského soužití, až po ničení majetku a páchání další trestné činnosti,
která mi není lhostejná.
Přestupková komise Městyse Litultovice sama řeší stále narůstající se množství různých
přestupků, které jsou mnohdy na hraně trestního zákona.
Ve spolupráci s Obvodním oddělením Policie ČR ve Velkých Heralticích se snažíme především
předcházet těmto nepříjemným událostem a snažíme se nacházet společně cestu ke zlepšení
situace.
Přesto se neobejdeme bez vaší pomoci, která spočívá v každodenní běžné činnosti.
Někdy si stačí povšimnout, že se v městysi pohybuje nějaká cizí osoba, kterou neznáte.
V okrajových částech jezdí automobil, o kterém nevíte komu patří a nejezdí zde pravidelně.
Můžete si také všimnout, že se někomu do domova snaží někdo dostat pod záminkou nějaké
služby nebo prodeje zboží a podobných situací by se našla celá řada.
Představuji si vaši každodenní pomoc v tom, že si budete pamatovat, zapisovat nebo zjišťovat
všechny podrobnosti o osobách, automobilech a dalších skutečnostech, jak podezřelý člověk
vypadá, jak je asi starý, jeho oblečení, barvu vlasů, typ obuvi apod. SPZ automobilu, typ auta,
velikost a hlavně barvu, kolik osob se v něm nachází, kam jede, co sleduje apod.
Jsou to pro mnohé z nás maličkosti a věci nepodstatné, ale při pátrání a rozuzlení každého
následného skutku se mohou stát velmi klíčové při odhalování trestné činnosti.
V neposlední řadě vám prosím a zároveň vyzývám, abyste při jakékoliv pochybnosti nebo
podezření vždy cokoliv oznámili na úřad našeho městyse, buď osobně nebo raději v mnoha
případech telefonicky pro možnost rychlého prověření osob či situace právě nastalé s možnosti
přivolat na pomoc policisty na podezřelé místo.
Protože nemáme možnost zřídit obecní policii, musíme si pomoci navzájem sami.
Prosím, abyste celou záležitost nepodceňovali a raději včas nahlásili vaše podezření či jiné
skutečnosti s tím, že pokud to vše bude plané a neopodstatněné, je jistě snadnější se za
neoprávněné podezření omluvit místo toho, že budeme nečinně přihlížet a přehlížet, co se u nás
děje.

Předem vám děkuji za spolupráci při řešení těchto problémů a nepříjemností, které se
v poslední době u nás vyskytují a hlavně se nemusíte bát, že vaše ohlášení bude jakkoliv
veřejně prezentováno nebo oznámeno. Další postup po vašem ohlášení a způsob řešení beru na
svou odpovědnost.
Jsem přesvědčen, že také vám není lhostejné co se u nás děje a budete mi v tom nápomocni.
Jan Raida, starosta, Tel.: 602584081

___________________________________________________

Český den proti Rakovině:
14. května 2014
Kytičky pro letošní rok:
barva stužky: tyrkysová
minimální prodejní cena (příspěvek za 1 kytičku): 20,- Kč
Cíle sbírky:
- preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím letáků s
informacemi
- za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na boj proti
rakovině - na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických
pacientů, podporu onkologické výchovy, výzkumu a vybavení onkologických center.
Jsem také onkologická pacientka a ráda bych Vás požádala o podporu této sbírky! Kytičky
budou k dostání na Úřadě městyse, dále u obchodu dne 7. 5. od 8 – 9 hodin a 9. 5. od 12 – 13
hodin, v ZŠ na akcích pro děti dne 9.5. Všem Vám předem děkuji!
Více na www.denprotirakovine.cz

Daniela Radková, Litultovice – Luhy

___________________________________________________

Mateřská škola Litultovice:
Ve dnech 23.4. a 24.4. 2014 od 15.00 hod. do 17.00 hod.
se uskuteční

v Mateřské škole Litultovice

Dny otevřených dveří pro rodiče a děti, které přijdou
k Zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2014 – 2015.
Zveme všechny rodiče, kteří mají zájem o zapsání svých dětí do naší mateřské
školy, aby si v těchto dnech přišli s dětmi mateřskou školu prohlédnout.
V těchto dnech si můžete vyzvednout formulář Žádosti o přijetí
k předškolnímu vzdělávání.
Jarmila Kořená, ředitelka mateřské školy

Zprávy ze Základní školy v Litultovicích:
Den otevřených dveří
Ve středu 26. března 2014 se v naší
škole jako každoročně konal Den
otevřených dveří. Rodiče i prarodiče
shlédli práci dětí a učitelů ve
vyučování, prohlédli si školu a
například v páté třídě v hodině jazyka
anglického se zapojili spolu s dětmi do
vyučovacího procesu. O přestávkách
je čekalo malé občerstvení.

2. třída
3. třída
5. třída

Už budu prvňákem – Jarní tvoření
Ve čtvrtek 27. března 2014 se konalo již čtvrté setkání s našimi
budoucími prvňáčky a jejich rodiči, tentokrát zaměřené na jaro. Do
tohoto setkání se zapojili také žáci dramatického kroužku pod vedením
Mgr. Leony Seidlové a v úvodu dětem zahráli pohádku Zvířátka a
loupežníci, pokračovali jsme písní o zvířátkách, kterou doprovodila hrou
na klavír paní vychovatelka Dana Tesárková, v pracovní dílničce
spolupracovali s našimi budoucími prvňáčky také žáci naší školy. Pro
toto setkání bylo vydáno speciální číslo školního časopisu Počteníčko
věnované prvňáčkům, nechyběla také sladká odměna. Úsměv na tvářích
a radost a spokojenost malých žáčků byly pro paní učitelky velkou odměnou.
THE FUNNY ENGLISH DAY
V pátek 28. března 2014 žákyně pátého ročníku Alžběta Skřontová,
Anička Nádeníčková, Eliška Podešvová a Jana Bednaříková úspěšně
reprezentovaly naši školu v okresní soutěži ve znalostech z jazyka
anglického a obsadily tak krásné 5. místo. Konkurence byla obrovská,
soutěže se zúčastnilo 15 základních škol, na 1. místě byla ZŠ B. Němcové,
na 2. místě Háj ve Slezsku, 3. místo obsadila ZŠ Englišova a 4. místo ZŠ Otická.
Gratulujeme.

Světový den zdraví
Pondělí 7. dubna 2014 bylo oslavou Dne světového zdraví, tentokrát zaměřenou na infekce
přenášené klíšťaty a možnosti prevence. Do této akce se zapojily děti ze ŠD, povídaly si o
klíšťové encefalitidě a borelióze a možné nákaze, účinné ochraně vhodným oděvem
a repelentem a své znalosti si ověřily vyluštěním křížovek.

Další úspěchy litultovských žáků ve výtvarné soutěži Kniha a já
Gratulujeme žákyni naší školy Klárce Beníškové z pátého ročníku, která v obrovské
konkurenci uspěla výkresem Robinson Crusoe v posledním ročníku výtvarné soutěže Kniha a
já a obsadila tak krásné 3. místo.
Oslovte všechny známé a příbuzné a podpořte žákyni pátého ročníku Klárku Beníškovou
ve finále celorepublikového kola Voda a energie!
Pozorně si přečtěte následující leták.
Předem děkujeme!!!!!!!!!!!!!!

Poděkování za sběr papíru.

Děkujeme všem občanům, kteří sběrem papíru přispěli základní a mateřské škole na nákup
hraček nebo na výlety pro děti.
Děkujeme.
Pozvánka na již páté setkání s našimi budoucími prvňáčky

Velikonoční prázdniny
Velikonoční prázdniny jsou 17. a 18. 4. 2014.
Nástup do školy je v úterý 22. 4. 2014.

Přejeme všem žákům, rodičům a přátelům školy spokojené svátky velikonoční,
bohatou pomlázku a jarní dny plné sluníčka.
Mgr. Dana Kaliková, ředitelka školy

_________________________________________________

Zprávy ze Základní školy Hlavnice:

Konec roku 2013 byl ve znamení velkých příprav na historicky první vánoční besídku, která
byla realizována v kulturním domě. Akce se výborně vydařila a rodiče byli, alespoň co jsme
zjistili, spokojeni.
Od začátku nového roku jsme již stihli spoustu věcí a na další se chystáme. V lednu jsme
zrealizovali projekt zaměřený na prevenci rizikového chování žáků pod názvem Já a můj
kamarád. Následovalo cirkusové představení, které se dětem velmi líbilo už proto, že si mohly
pohladit živou opici. V družině proběhla pěvecká soutěž „Superstar“, ve které se na čelních
místech umístili: v kategorii mladších žáků – Terezka Machovská a v kategorii starších žáků
Kajka Kořistková a Anetka Pavelková.
V únoru jsme uskutečnili s dětmi naší mateřské školy společné sportovní klání. Děti
soutěžily v pohybových aktivitách i ve vědomostní oblasti. Koncem měsíce rovněž proběhl
školní karneval, který byl veselý a děti si při něm užily her, soutěží, zábavy a mlsání dobrot
z dílen našich maminek. V únoru k nám rovněž zavítaly studentky medicíny Univerzity
Palackého, které v rámci akce Dental prevention proškolily naše děti v oblasti zubní hygieny.

Výlet na hory letos vzhledem k nevhodným sněhovým podmínkám neproběhl. Družinové děti
válčily v šikovnosti, proběhl turnaj ve stolním hokeji. Vítězem mladší kategorie se stal Filip
Tietz a v kategorii starších dětí zvítězil Matyáš Jureček.
V rámci měsíce knihy proběhla v obecní knihovně beseda s knihovnicí na témata: pohádka a
pověsti. Děti přišly z knihovny spokojené a nabuzené ke čtení. Koncem měsíce proběhl Den
otevřených dveří a obzvláště na prvňáčky se přišlo podívat dost maminek, tatínků, ale dokonce i
dědečků a babiček. V družině proběhlo olympijské klání a soutěž v hraní pexesa. Ve skládání
pexesa byly úspěšné tyto děti: 1. místo – Kajka Kořistková, 2. místo – Anetka Pavelková, 3.
místo – Raduška Steinerová.
I letos jsme se zapojili do pomoci handicapovaným lidem. Sbíráme vršky pro nemocného
Kubíka. Zapojili jsme se rovněž do projektu
Pomozte dětem. Přispěli jsme svými pracemi
do literární soutěže „Příběh planety – 3001“ a
do výtvarné soutěže Sport a umění. Čekáme
na výsledky. Rovněž jsme se zapojili do

Logické olympiády a poslali jsme výsledky svých
matematických schopností do Matematického klokana.
Nově jsme se zapojili do projektu Recyklohraní, v rámci kterého se budeme zabývat ekologií.
Byli jsme pozváni Základní školou Mladecko na jarní posezení, na kterém nám žáci tamní ZŠ
předvedli divadelní představení, pomohli nám s vyráběním velikonočních ozdob a pomlázek a
na závěr jsme se společně výborně pobavili při pálkované a hře Kámen, nůžky, papír.
Chystáme se na jarní akademii. Už jsme začali nacvičovat, takže snad bude program
v kulturním domě 16. května od 16 hod. zajímavý a bohatý. Pracujeme na tom.

A co nás ještě čeká? Návštěva policisty, výjezd na dopravní hřiště do Hoštic, projekt ke Dni
Země spojený s brigádou v okolí Hlavnice, beseda na téma Velikonoce, sběr papíru a prvňáci
vyrazí za panem Birgusem do Mladeckého lesíka. Chystáme se zapojit do Olympijského
pětiboje a výtvarné soutěže Stáří očima dětí. Ještě budeme soutěžit o výrobu nejsympatičtějšího
velikonočního beránka, v družině proběhnou závody na koloběžkách, zrealizujeme soutěž

Šikula, v družině také proběhne turnaj ve stolním fotbale a Sportovní hry bez hranic. Určitě se
nám ještě naskytnou další příležitosti k pobavení a ke vzdělávání, ale o tom až zase příště.
Mgr. Hana Slaninová, ředitelka školy

_________________________________________________

Zprávy ze Základní školy Mladecko:
www.zsmladecko.cz
7.března proběhlo v opavském Loutkovém divadle okresní kolo recitační soutěže, do něhož
postoupila Magdaléna Gališová z 1. třídy. Gratulujeme.
8. března 2014 divadelní kroužek naší školy vedený paní vychovatelkou Jarmilou Pruskovou
sehrál dvě představení k příležitosti Mezinárodního dne žen.
19. března 2014 se pak děti zúčastnily přehlídky Divadelní lízátko ve SVČ v Opavě. Jedná se o
každoroční divadelní přehlídku souborů z celého okresu. Tentokrát se naši žáci představili
s pohádkou Dva tovaryši.
18.3. 2014 měli naši žáci i pedagogové jedinečnou příležitost
připomenout si zajímavou formou informace týkající se vzniku
vesmíru i naší planety. V prostorách tělocvičny bylo postaveno
mobilní planetárium, v němž si žáci nejen příjemně odpočinuli,
ale především se dozvěděli zase něco nového.
26.3. 2014 si žáci našeho vyššího stupně jeli převzít cenu za 3.
místo v řemeslnické soutěži do Ostravy. Tentokrát náš výrobek
uspěl nejen v hlasovací soutěži, ale také u odborné poroty. Kromě
pěkných cen se žáci zúčastnili workshopu v Ostravě-Vítkovicích.
Olympiády a soutěže
21.3. 2014 se několik žáků z vyššího stupně
zúčastnili ZOO soutěže v Ostravě. Letos jim přálo
počasí, a tak si odnesli nejen spousty nových
zkušeností, ale také dobrou náladu a hezké zážitky.
26. 3. 2014 proběhla biologická olympiáda, kde za
nás bojovali žáci 8. ročníku Ondřej Ihn a Karolína
Birgusová.

2. dubna 2014 žáci nižšího stupně shlédli
představení O princezně Rozmařilce
v podání Zájezdové loutkové scény
"Kašpárkův svět". Pohádka vychází z vlastní
dílny Ivana a Vlaďky Antošových, kteří
čerpají své náměty z tvorby lidových
loutkářů. Loutky, výpravy a hudba jsou
tvořeny autorsky, ale také s pomocí
výtvarníka a loutkáře Františka Pešána.
Představení mělo veliký úspěch a dětem se opravdu líbilo.
Vladimíra Mazalová, ředitelka školy

_________________________________________________

Spolky a sdružení:

Kušisté z Litultovic
Dobrý den, 5. a 6. 4. 2014 se střelci TJ Opava zúčastnili halového MČR ve střelbě z kuše, které
se konalo v Otrokovicích. V kategorii mužů Lhotský Dalibor a Lelovský Petr, v kategorii
seniorů Losert Václav a premiérově Slováková Jana. Slováková svůj první mistrovský závod
v této kategorii zvládla a obsadila 3. místo. Mistrovský titul získal, svůj celkově 21., Václav
Losert. Druhý skončil František Baborák z Hradce Králové. Mezi muži chyběl ke zlatu
Lhotskému jediný bod, ale i druhou příčkou dokázal svou skvělou letošní formu v hale.
Lelovský Petr obsadil pátou příčku. Byl to jeho první závod po půlroční pauze a na výkonu to
bylo znát. Zlato v mužích získal Nedělník Jan, bronz pak Nedělník Josef z Kostelce na Hané.
Kategorii žen ovládla Nedělníková Hana, druhá skončila Nedělníková Jaroslava (obě Kostelec
na Hané), bronz pak další zástupkyně Opavska Kubesová Sabina ze Suchých Lazců.
V kategorii juniorů a kadetů jsme zastoupení neměli. V soutěži týmů zvítězil Kostelec A před
TJ Opava a třetím Kostelcem B.
Po ukončení druhého dne došlo také na vyhodnocení letní sezony 2013 a předání medailí a
pohárů.
Celkově za letní sezonu 2013 získalo ligový titul družstvo Opava A ve složení Lelovský,
Lhotský, Losert, Kudlička, druhou příčku Kostelec A a třetí místo družstvo Suchých Lazců.
Zisk opavských střelců na halovém MČR :
muži: Lhotský Dalibor – stříbro,
senioři : Losert Václav – zlato, Slováková – bronz
družstva: Losert, Lelovský, Lhotský – stříbro
Liga 2013:
Opava A: Lhotský, Losert, Lelovský, Kudlička – 1.místo
Více info www.crossbow-cze.cz

Postní zamyšlení pana faráře:

Lelovský Petr

BOLEST A RADOST…
Milí přátelé! Název mého pozdravu jistě čtete v takzvaném Svatém týdnu, tedy týdnu, který začíná
Květnou nedělí a končí Velikonocemi. Je to týden, kdy se v našich chrámech prolíná smutek a radost nostalgické, plné bolesti a nářků nápěvy postních písní střídá plné elánu a euforie velikonoční Aleluja.
Někdo si možná klade otázku, proč to tak vlastně je, že jsme každoročně v liturgii nejprve tlačeni
k postnímu smutku, i když se nám často úplně nechce být smutnými, a poté o Velikonocích jsme zase
vyzýváni k radosti, i když nám vůbec nemusí být do smíchu? Čím to je? Proč to má křesťanská liturgie
takto poskládáno? Bůh po nás nechce, abychom byli dobrými herci, kteří v postu budou dojemně plakat a
o Velikonocích zahrají ukázkový úsměv na tváři. Nechce, abychom byli herci, kteří dokonale zahrají to, co
se od nich očekává. Jsem přesvědčen, že jestli po nás Bůh opravdu něco chce, tak je to především
pravdivost.
Prožívání smutku a radosti během velikonočních svátků nám má připomenout, že bolest a
radost spolu úzce souvisí! Obojí patří k životu. Ani jedno ani druhé nelze úplně ze života
vymazat. A dokonce jsou tyto dvě emoce v životě člověka často spojené. Je to nádherně vidět u
malých dětí. Když malé dítě pláče a nám se podaří odvést jeho pozornost, dojde k zajímavé
situaci: to dítě ještě pláče a už se zároveň směje! My dospělí se hodně hlídáme, abychom svoje
emoce nedávali najevo, a tak si něco takového nedovolíme, ale dětem jde poměrně snadno
plakat a smát se najednou. Domnívám se, že právě toto je jedno z hlavních témat velikonočních
svátků. Uvědomit si, že bolest a radost patří k životu, že spolu souvisí, že jedna bez druhé
nemůže existovat! My bohužel často ty dvě emoce od sebe oddělujeme. Často se ponořujeme
do smutku, jsme skleslí, zubožení. Někdy zase naopak zdůrazňujeme, až příliš moc, naši radost.
Jsou to většinou ty jásavé „hurá akce“, kde všichni tleskají, usmívají se, jsou veselí, ale jsou to
často jen laciná gesta. Pravým uměním v životě každého člověka je spojit dohromady radost i
bolest. Znamená to pochopit, že bolest je cestou k radosti a radost, že dává sílu unést bolest. A
domnívám se, že právě o Velikonocích nám může tato pravda nejvíce dojít. Pán Ježíš zakusil
bolest v plné míře. Zakusil bolest fyzickou, ale zakusil také opuštěnost a prázdnotu. Zároveň ale
Ježíš zakusil, že smrt není v životě člověka konečnou stanicí, že Bůh je silnější než všechno zlo.
Ježíš v krátkém čase na sobě zakusil obrovskou bolest i obrovskou radost. Protože radost i
bolest k sobě neodmyslitelně patří. To, co je naším největším zraněním, je paradoxně naším
největším pokladem. Tam, kde je naše největší bolest, tam se zároveň skrývá náš největší
poklad. Tam, kde jsme zranění, slabí, tam jsme ochotni si přiznat, že potřebujeme pomoc.
Bolest nás vede k pokoře, k vědomí, že nemáme všechno ve svých rukou. Bolest nás vede
k pochopení, že ve světě není všechno ideální a krásné, ale že některé věci jsou zkrátka
nedokonalé. I my jsme nedokonalí. A pokud si člověk přizná, že je omezený, zraněný a slabý,
tak má šanci otevřít se Boží pomoci a začít ji přijímat. A tak právě bolest a utrpení může vést
k hlubšímu kontaktu s Bohem a odevzdanosti do jeho rukou. Ale není to tak jednoduché.
Člověk má tendenci se bolesti vyhýbat a je to pochopitelné. Nechce se nám trpět, nechceme být
omezováni! Jenže pokud si své vlastní zranění a omezení nepřiznáme a dereme se za svými
nereálnými plány, tak nám hrozí, že zničíme sami sebe i všechno kolem. Kolik lidí je dnes
vystresovaných a zničených z toho, že nedokážou dostát svým nedostižným ideám? Kolik lidí
se dnes dere za něčím, co nikdy nemůžou získat, a proto, že jim to nejde, se utápějí v různých
závislostech. Potřebují zkrátka potlačit úzkost z toho, že nejsou tím, čím by chtěli být. Kéž
bychom se dokázali na sebe podívat víc pravdivě, přiznat si svá omezení a radovat se z toho, co
máme… Možná by pak na světě bylo méně zla vzniklého z alkoholismu, hazardu nebo drog!
Zranění, pokud s ním člověk nepracuje, ho může zlikvidovat! Kéž bychom našli více odvahy
podívat se na své bolesti a neutíkat od nich! Kéž bychom dovolili Bohu, aby je mohl proměnit
v naše poklady.
Milí přátelé! Velikonoční svátky nám ukazují, že bolest a radost patří k sobě. Bolest je cestou
k radosti a radost dává sílu unést bolest. Chtěl bych nám všem popřát, aby bolesti, které v životě
máme, se nám stávaly jakýmisi posvátnými ranami, aby nás také vedly k větší důvěře v Boha.
Přeji nám, aby nás bolest, kterou v životě zakoušíme, učila pokoře a my se tak naučili vzdávat

toho, co nám neprospívá. Přeji nám, abychom na svém těle a ve svém životě dokázali zakoušet
nejenom tajemství Ježíšovy smrti, ale i jeho zmrtvýchvstání.
Přijměte také mé pozvání na slavení Svatého týdne a Velikonoc v našem farním
společenství.
Zelený čtvrtek
17.4 – 16.00 hod – mše sv. „večeře Páně“
Velký pátek
18.4 – 15.30 hod – křížová cesta
16.00 hod – velkopáteční obřady
Bílá sobota
19.4 – 16.30 hod – velikonoční vigilie
Neděle Zmrtvýchvstání Páně
20.4 – 10.45 hod – slavnost vzkříšení
Pondělí
21.4 – 10.45 hod – velikonoční pondělí
Krásné a požehnané Velikonoce, plné radosti a pokoje Vám všem přeje,
P. Marcin Kieras, slavkovský farář

_________________________________________________

Inzerce:
Dobrý den, milí zákazníci,
Chtěli bychom Vám oznámit, že výprodej dřevin byl přesunut ze Štáblovic do Dolních Životic
na ulici Kostelíkova, tento výprodej je součástí akce SOBOTY PRO ZAHRADU, které začínají
dnem 19. 4. 2014, naše prodejní akce bude rovněž obohacena prodejem velikonočních výrobků
Zemědělské školy v Opavě, obor zahradník a také prodejem sadby zeleniny od firmy Šamárek.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu, přeji hezký den.
Gabriela Pasičová

___________________________________________________

Inzerce:
Městys Litultovice nabízí ke koupi: POHONNOU JEDNOTKU PJGCV 160/190 VARI
Nutná generální oprava. Podrobné informace budou poskytnuty na Úřadě městyse Litultovice u
starosty Jana Raidy, nebo na tel. 602 584 081.
Jan Raida, starosta

Pozvánky:
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