OD 30. 3. ZMĚNA ČASU VEČERNÍCH BOHOSLUŽEB NA 18. HOD.!!!
Mše svatá dětská: 14. 3. a 28. 3. v 17:00, 11. 4. a 25. 4. v 18:00
Schola: Všechny šikovné věřící benjamínky, kteří se chtějí naučit zpívat, či se rádi zapojí
při dětské mši svaté oslavou Boha zpěvem a doprovodem, zveme do našich řad! Připojte se
k nám, přijat je každý, kdo má chuť zpívat. Scházíme se v pátek před mší svatou na faře.
Schola je 14. 3. a 28. 3. v 16:00, 11. 4. a 25. 4. v 17:00 a poté pravidelně, co 14 dní.
Těší se na vás manželé Gyurkovi
Sbírky: 16. 3. na opravy kostela
13. 4. na opravy kostela
Klub ARCHA: 5. 3., 19. 3., 2. 4. a 16. 4. od 16:30 do 18:00 v MC Rybička. Biblické
hodiny pro děti (3 – 7let) vede paní katechetka Hana Obšilová. Letošní téma je Svatí.
SPOLČÓÓÓ☺pro mladé…
Je pátek a nemáš doma co dělat? Sedíš v pokojíčku sám a nudíš se? ☺ Tak doraz za námi!
Scházíme se každých 14 dní v pátek po mši svaté na faře v Litovli! ☺Těšit se můžeš na
bezva holky a kluky, spoustu srandy, hodně novinek, her a zpěvu!
Tak se neboj a přijď to za námi zkusit. Termíny jsou: 21. 3. a 4. 4. 2014.
Těšíme se na TEBE! Monča (kontakt: hamplova.monicka@seznam.cz, 737 777 935)
Farní knihovna: bude otevřena 9. 3. a 23. 3. před i po mši svaté.
PŘÍPRAVA DĚTÍ NA 1. SV. PŘÍJÍMÁNÍ - VÍKEND 25. 4. – 27. 4. 2014
Odjezd je v pátek po mši svaté v Litovli od kostela sv. Marka. Jídlo zajištěno. S sebou:
spacák, karimatku, papuče, buchtu, osobní věci. Cena: 100Kč. Návrat v neděli po obědě.
1. sv. přijímání v naší farnosti proběhne v neděli 18. 5. 2014 v 9:30 u Sv. Marka
LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY 2014: Přihlášky v kostele, nebo u
otce Josefa. Více informací u Moniky Hamplové
(kontakt: hamplova.monicka@seznam.cz, 737 777 935)
NARNIE aneb tajemství za dveřmi skříně 20. – 26. 7. 2014
Tábor pro děti (1. – 6. třída)
Táborové středisko Eliška ve Fryštáku.
Letos se vydáme do země za dveřmi skříně. Můžete se těšit na spoustu
dobrodružství, zábavy, nových kamarádů. Seznámíte se s Aslanem a
hodnými zvířaty z Narnie (rodinkou Bobrových, Panem Tumnusem) a pomůžete nám v
boji proti zlé Bíle čarodějnici.
Těšíme se na Vás☺Tým vedoucích
„SURVIVOR“ – S POSELSTVÍM… 7. – 12. 7. 2014
Tábor pro mladé ve věku od 14 do 18 let.
Chata „U Kocoura“ – Velká Roudka
Máš odvahu a nebojíš se zkusit něco nového? Myslíš si, že zvládneš „přežít“? Tak neseď
doma a pojeď s námi! Tábor na motivy televizní soutěže – „Kdo přežije“ je určen pro
mladé, kteří se nebojí vyzkoušet si nevšední hry a zažít sílu společenství. Čeká nás zkouška
toho, co opravdu zvládneme. Na každý den máme připraveno jedno poselství, kterým se
budeme snažit řídit.
©Vydala Římskokatolická farnost sv. Marka v Litovli
Neprodejné, pouze pro vnitřní potřebu.
Kontakt: P. Josef Rosenberg,  732562829
www.farnostlitovel.cz  farnost.litovel@centrum.cz
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ČÍSLO 2/2014
„Stal se pro vás chudým, abyste vy zbohatli z jeho chudoby“ (2 Kor 8,9)
Tento výrok sv. Pavla je tématem poselství papeže Františka k letošní postní době.
„Kristus, věčný Boží Syn, v moci a slávě rovný Otci, se stal chudým; sestoupil mezi nás a ke
každému z nás se přiblížil; sám sebe se zřekl, aby se nám ve všem připodobnil. To je velké tajemství
Božího vtělení! Avšak důvodem toho všeho je Boží láska; láska, která je milostí, velkodušností a
touhou po blízkosti; láska, jež neváhá, aby se darovala a obětovala se za milované tvory. Milosrdná
láska znamená sdílet ve všem osud milovaného. Láska činí podobnými, vytváří rovnost, bourá zdi a
vzdálenosti. Tak se Bůh zachoval vůči nám. Ježíš totiž lidskýma rukama pracoval, lidskou myslí
přemýšlel, lidskou vůlí jednal, lidským srdcem miloval. Narozen z Panny Marie, stal se opravdu
jedním z vás, ve všem nám podobný kromě hříchu. Důvodem toho, proč se Ježíš stal chudým, není
chudoba pro ni samotnou, ale – jak říká svatý Pavel – „abyste vy zbohatli z jeho chudoby“. Nejedná
se zde o žádnou slovní hříčku nebo o výraz na efekt! Je to souhrn Boží logiky, logiky lásky, logiky
vtělení a kříže. Bůh nedopustil, aby spása na nás spadla z výšky jako almužna toho, kdo s lidumilným
postojem dává část ze svého přebytku. Kristova láska není taková! Když Ježíš sestupuje do vod
Jordánu a nechává se od Jana Křtitele pokřtít, nedělá to proto, že by potřeboval pokání a obrácení, ale
proto, aby se zařadil mezi lidi, kteří potřebují odpuštění, mezi nás hříšníky, aby na sebe vzal tíhu
našich hříchů. To je způsob, který si zvolil, aby nás utěšil, zachránil a osvobodil od naší ubohosti.
Oslovuje nás to, co říká Apoštol: že jsme byli osvobozeni nikoli Kristovým bohatstvím, ale jeho
chudobou. A Pavel přece dobře zná „nevystižitelné Kristovo bohatství“; Kristus je „dědic všeho“. Co
tedy je tato chudoba, kterou nás Ježíš osvobozuje a činí bohatými? Je to právě jeho způsob, jakým
nás miluje a jakým se nám přibližuje, jako milosrdný Samaritán, který přistupuje k polomrtvému
člověku, zanechanému na okraji. Co nám dává pravou svobodu, pravou spásu a pravé štěstí, je jeho
milosrdná, něžná a sdílející láska. Kristova chudoba, která nás obohacuje, je jeho vtělení: to, že vzal
na sebe naše slabosti a naše hříchy, a tím nám odevzdal nekonečné Boží milosrdenství. Kristova
chudoba je tím největším bohatstvím: Ježíš je bohatý svou nekonečnou důvěrou v Boha Otce, svou
odevzdaností Otci v každém okamžiku a stálým hledáním jen jeho vůle a jeho slávy. Je bohatý jako
dítě, které se cítí milované a miluje své rodiče a ani na okamžik ne zapochybuje o jejich lásce a
něžnosti. Ježíšovo bohatství spočívá v tom, že je Synem, a jeho jedinečný vztah s Otcem je
svrchovanou výsadou chudého Mesiáše. Když nás Ježíš vyzývá, abychom na sebe vzali jeho „lehké
jho“, vyzývá nás tím, abychom se obohatili jeho „bohatou chudobou“ a „chudým bohatstvím“, sdíleli
s ním jeho synovského a bratrského Ducha a stávali se syny v Synu a bratry v prvorozeném Bratru.
Bylo řečeno, že jediný smutek je z toho, že nejsme svatí. Můžeme rovněž říci, že existuje jediná
skutečná bída: když nežijeme jako Boží děti a jako Kristovi bratři.“V závěru poselství papež
František píše: „Postní doba je vhodnou dobou k sebezapření a prospěje nám položit si otázku, čeho
se můžeme vzdát, abychom mohli přispět k bohacení druhých svojí chudobou. Nezapomeňme však,
že pravá chudoba bolí. Nedůvěřuji almužně, která nic nestojí a nebolí.“

CHARITNÍ
pořádá:

MATEŘSKÉ

CENTRUM

RYBIČKA

MASOPUST V MC Pondělí 3. 3. od 9.00 – 12.00
Dopoledne s programem v maskách, pro všechny věkové kategorie.
Cena 50,-Kč
PRODEJ ČEPIČEK 4. 3. od 9.30 - 11.30, možnost výměny 12. 4. od 16.00 – 17.00
Prodej dětských jarních čepiček od paní Kvapilové z Příkaz.
ENKAUSTIKA Čtvrtek 13. 3. od 15.0 do 18.00
Přijdte zkusit zase něco jiného, malba voskem a žehličkou, hlídání dětí zajištěno. N utné
přihlásit předem. Cena 120,-Kč
BAZAR – PRODEJ OD MAMINEK Středa 19. 3. od 8.30 - 17.00
čtvrtek 20. 3. od 8.30 – 11.00
Prodej dětského oblečení, těhotenského oblečení, věcí na děti, sportovního vybavení apod.
Bližší informace v MC
DEN PRO MISIE Úterý 25. 3. od 8.30 do 12.00
Zveme maminky s dětmi na tvoření velikonočních pohlednic a přání, výtěžek z jejich
prodeje je určen na podporu misií.
VÝCHOVA CHLAPCŮ V ČECHÁCH Středa 26. 3. od 16.30 -19.00
Lektor Mgr. Pavel Mečkovský, nutné přihlásit předem cena semináře bez hlídání 100,-Kč,
hlídání dětí 30,-Kč pro rodinu, zajištěno.
UKÁZKOVÁ HODINA MINIŠKOLKY – Úterý 25. 3. od 8.30 do 11.30
CESTA ZA ZVÍŘÁTKY- 3. 4. - odjezd v 9.00, návrat kolem 12.00
Návštěva soukromé farmy, nutné přihlásit předem, podrobnější info v mc.

PODPORA PROJEKTU ADOPCE NA DÁLKU
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili charitního plesu a tak podpořili
projekt Adopce na dálku. Z takto získaných peněz jsme uhradili další rok
studia našim adoptovaným dětem:
Annet Namuli – Uganda - Roční příspěvek: 7000 Kč
Simeo Katanwan – Uganda - Roční příspěvek 7 000 Kč
Sangeetha D' Souza – Indie - Roční příspěvek 5 000 Kč
Ashwitha Fernandes - Indie - Roční příspěvek: 5000 Kč
Chcete-li přispět jakoukoliv částkou na úhradu ročních nákladů pro tyto děti, případně
pokud chcete adoptovat na dálku „ svoje“ dítě, obraťte se na pracovníky Charity, tel: 585
341 444, 736 750 222
Ještě jednou velice děkujeme všem, kteří přispívají na podporu tohoto projektu.
Každá pomoc je vítána!

CHARITA ČR VYHLAŠUJE SBÍRKU PRO UKRAJINU
Charita Česká republika vyhlašuje veřejnou sbírku na pomoc obětem nepokojů na
Ukrajině. Pomoc Charity bude zaměřena na podporu zdravotnických zařízení a následnou
pomoc lidem, kteří se v důsledku nepokojů dostali do stavu nouze. Jedná se například o
zraněné, lidi s postižením, existenčně ohrožené rodiny s dětmi, pozůstalé apod.
Charita ČR dlouhodobě spolupracuje s místními pobočkami Charity a jiných nestátních
neziskových organizací. Kritériem naší pomoci nejsou politické názory, ale pouze faktický
stav sociální potřebnosti konkrétních lidí.

Charita ČR okamžitě uvolnila na pomoc Ukrajině částku 100 000 Kč z krizového fondu,
dalších 100 000 Kč uvolnila Arcidiecézní charita Olomouc.
Sbírkové konto Charita pro Ukrajinu: Finanční dary lze posílat na sbírkový účet
55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 104.
Finanční dary v hotovosti lze předat přímo v kanceláři Charity – ul. Vítězná 1129, Litovel
Bližší informace na telefonu 585 341 444, 604 692 260 nebo 736 750 222
Ing. Ludmila Zavadilová, Charita Šternberk, středisko Litovel

DUCHOVNÍ OBNOVA LITOVEL 7. – 8. BŘEZNA - Modlitba za rodiny
Letos vstoupíme do začátku postní doby duchovní obnovou, kterou si připraví farnost sama
pro sebe. Společně se budeme modlit za rodiny naší farnosti. Každý z nás dostal při křtu
povolání ke svědectví o své víře. Jen prakticky žitá víra má schopnost obstát v dnešním
světě, proto je na čase, abychom se rozdělili o svou víru s bratřími a sestrami.
PÁTEK: 16:30 Modlitba křížové cesty
17:00 Mše svatá
17:30 Modlitba Taizé u kříže s mladými
SOBOTA: 7:30 růženec – Mariina legie
8:00 Mše svatá
8:30 modlitba za děti – společenství maminek
17:00 večerní chvály – společenství manželů
17:30 až 18:30 adorace

MODLITEBNÍ TRIDUUM 28. -30. 3. 2014
Milé sestry a bratři, i v letošním roce bychom vás opět rády pozvaly k
účasti na modlitebním triduu.
Pátek – 17.00 hod – společná modlitba křížové cesty v kostele sv. Marka
(pokání za vlastní hříchy)
Sobota – 8.00 hod – společná modlitba Korunky k Božímu milosrdenství
v kostele sv. Marka (zástupné pokání za hříchy světa)
Neděle – 17.00 hod – mše sv. v kostele sv. Marka, po ní společná modlitba (modlitby chval
a díkůvzdání)
Na společné setkání s vámi se těší společenství maminek z Litovle

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI LITOVEL ZA ROK 2013:
NÁKLADY:

Bohoslužebné výdaje
58.222,- Kč
Spotřeba el.energie
156.975,- Kč
Vitráže
65.000,- Kč
Oprava fasády kostel Červenka
499.880,- Kč
Odvodnění kostela
sv.Filipa a Jakuba
255.017,- Kč
Poštovné, telefony, ost. služby
48.800,- Kč
Pojištění
95.000,- Kč
Oprava fasády kostel Rozvadovice
73.320,- Kč
Odeslané dary na Misie
72.498,- Kč
Odesl.sbírky:
Seminář, Charita, Diecéze
82.734,- Kč
Celkem
1 407 446,- Kč

VÝNOSY:

Nájmy
105.476,- Kč
Prodej el.energie
185.320,- Kč
Sbírky
350.592,- Kč
Přijaté dary
145.520,- Kč
Přijaté dotace
624.904,- Kč
Náhrada od pojišťovny 41.143,- Kč
Celkem
1 452 955,- Kč

