OD 27. 3. ZMĚNA ČASU VEČERNÍCH BOHOSLUŽEB NA 18. HOD.!!!
Mše svatá dětská: 6. 3. v 9.30 a 18. 3. v 18.00
Schola: Zkoušky probíhají každé sudé úterý od 16:00 – 8. 3. a 22. 3. v CMŠ Svatojánek a
pak vždy hodinu před dětskou mší. Dotazy na tel. 604927147 – pí. Navaříková.
Sbírky: 20. 3. Sbírka na opravy kostela
25. a 26. 3. Dary na Boží hrob v Jeruzalémě
27. 3. Sbírka na kněžský seminář
Klub ARCHA: 13. 4., 11. 5. a 8. 6. od 16:30 do 18:00 v MC Rybička. Biblické hodiny pro
děti vede paní katechetka Hana Obšilová. Letošní téma je Jak Bible vypráví o Ježíši.
Farní knihovna: 13. 3., 27. 3., 10. 4. a 24. 4. bude otevřena před i po mši svaté.
SPOLČÓÓÓ☺pro mladé… Termíny: 4. 3, 18. 3 a 1. 4.
Je ti 13- 18 let?? Přijď se za námi do spolča :) scházíme se jednou za 14dní a řešíme otázky
dnešní doby. Tak neváhej a přijď! Těšíme se na tebe a tvé názory :) Nikča Hamplová a
Barča Ivaničová, Kontakt: Hamplova.Nikola@email.cz nebo tel. 604403478
NA VRCHOL - SETKÁNÍ MLÁDEŽE ŠTERNBERSKÉHO DĚKANÁTU
Újezdu u Uničova - začínáme mší svatou v pátek 18. 3. v 18:00.
Zakončení bude v sobotu 19. 3. po 19. hodině. Cena je 80 Kč /50 korun.
Vezměte si s sebou, co chcete. Ale rozhodně se vám bude hodit něco na sportování, něco v
čem budete chodit doma, něco v čem budete spát, něco čím můžete psát a něco dobrého do
kuchyně. Nesmí taky chybět vaši kamarádi a přátelé! Akce je určena pro starší třinácti let.
DĚKANÁTNÍ POUŤ za obnovu rodin a kněžská povolání v OLOMOUCI
23. 4. od 16. hodin v katedrále - Odjezdy autobusů: 14:50 Červenka, 15:00 Litovel autobusové nádraží, 15:05 Rozvadovice. Program:16.00 h. – rozjímavá modlitba slavného
růžence 17.00 h. – adorace před vystavenou Eucharistií 18.00 h. – mše sv. sloužená otcem
arcibiskupem Janem Graubnerem.
PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ V NAŠÍ FARNOSTI
Setkání všech přihlášených biřmovanců se koná v pátek 11. 3. a 1. 4. 2016 v 19:00 na faře
8. a 9. 4. Pouť biřmovanců
15. 4. Modlitební pátek (večer chval)
22. 4. od 17:00 do 18:00 zpověď
29. 4. v 19:00 nácvik a na biřmování biřmovanců i kmotrů
30. 4. v 10:00 BIŘMOVÁNÍ udělí otec biskup Josef Hrdlička
NA VELKÝ PÁTEK ZAČÍNÁ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ
Ježíš ji obdařil úžasným příslibem: „Skrze tuto novénu k Milosrdenství obdařím duše všemi
milostmi.“ Slovo „všemi“ znamená dosažení všech dobrodiní, o která bude duše prosit, bez ohledu na
to, zda se bude modlit o milosti pro sebe nebo pro druhé.. Tato novéna spočívá v denní modlitbě
Korunky k Božímu milosrdenství (po dobu 9 dnů). Duše, která přistoupí ke sv. zpovědi a ke svatému
přijímání, dosáhne úplného odpuštění hříchů i trestů. Ke svaté zpovědi je možno přistoupit i několik
dní před svátkem Božího milosrdenství. Ke svatému přijímání se má přistoupit na svátek Božího
milosrdenství, to je v první neděli po Velikonocích. „Boží milosrdenství je účinný lék“ (Jan Pavel II.)
©Vydala Římskokatolická farnost sv. Marka v Litovli
Neprodejné, pouze pro vnitřní potřebu.
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ČÍSLO 2/2016
Milovaní,
když Bůh odpouští, je jeho odpuštění tak obrovské, že je to jako by zapomněl. Naprosto
opačně jednáme my, když říkáme: „Ten udělal to, tamten ono a ten tamto…“ a myslíme na
spoustu lidí. Nezapomínáme. Proč? Protože nemáme slitovné srdce.
V modlitbě Otče náš prosíme: „Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim
viníkům“. To je rovnice a platí obě strany. Nejsi-li schopen odpustit, jak ti bude moci
odpustit Bůh? On ti chce odpustit, ale nebude moci, pokud budeš mít srdce uzavřené a Jeho
slitování nebude moci vstoupit. Někdo řekne: „ já mu odpouštím, ale nemohu zapomenout,
co hrozného mi udělal ...“ Pros tedy Pána, aby ti pomohl zapomenout. Je třeba odpouštět,
jako odpouští Bůh, odpouštět na maximum.
Dát odpuštění umožňuje srdci vždycky Bůh svým milosrdenstvím.
Kéž postní doba připraví naše srdce k přijetí Božího odpuštění, ale tak, abychom odpuštění
přijali, a potom také ze srdce druhým dávali. „Možná mne už nikdy nepozdravíš, ale v srdci
ti odpouštím.“ A tak se přibližujeme k tomu, co je tak obrovské v Bohu, totiž k
milosrdenství. A udělením odpuštění otevíráme svoje srdce, aby Boží milosrdenství
vstoupilo a odpustilo nám. Všichni totiž potřebujeme prosit o odpuštění. Odpustíme a bude
nám odpuštěno. Smilováváme se nad druhými a zakoušíme smilování Boha, který, když
odpouští, zapomíná. Pak nalezneme pokoj Kristův, který září z jeho slavného vzkříšení.
Otec Josef

K OPRAVĚ „NAŠICH“ VARHAN…
Varhany na kůru litovelského kostela sv. Marka hrají už bezmála 114 let. Postavil je ve své
době věhlasný pražský varhanář Em. Š Petr, jehož nástroje stojí na mnohých kůrech po celé
republice. Během své kariéry tento varhanář postavil na 350 nástrojů, přičemž litovelské
varhany dostaly v této řadě opusové číslo 145. Jedná se o mohutný nástroj s romantickou
dispozicí, která je ideální pro doprovod liturgie i koncertní představení. Varhanní stroj je
postaven na principu tzv. pneumatické traktury, což znamená, že když varhaník zmáčkne
klávesu, tak se pomocí stlačeného vzduchu dostane impuls až k píšťale, která začne hrát.
Tento typ varhanního stroje se stavěl právě nejvíce od počátku 20. století zhruba do 70. let,
než se varhanáři po vzoru svých zahraničních kolegů začali vracet ke starým, leč
osvědčeným barokním technikám. Ačkoliv se zdá, že nám varhany u sv. Marka hrají stále
stejně hezky, ať je léto nebo zima, ke svému původnímu zvuku má ten dnešní velmi
daleko. I přes obětavou a nedocenitelnou péči pana varhaníka Vlastimila Mazánka jsou

dnes varhany ve stavu značně neutěšeném a generální opravu potřebují jako sůl. Jaké jsou
tedy jejich neduhy? 1. Masívní napadení dřevokazným hmyzem – červotočem, kterého se
loni podařilo zabrzdit plynováním kostela, způsobilo problémy jak na píšťalách, tak v
samotném varhanním stroji. Dřevo provrtané chodbičkami larvy červotoče ztrácí své
fyzikální vlastnosti a například píšťaly zkrátka přestanou hrát. 2. Pneumatická traktura se
skládá z velkého množství kožených dílků. Životnost i kvalitní kůže je však omezená –
kůže po čase tvrdne, trhá se a přestává plnit svou funkci. 3. Problémem je i velké znečištění
celého nástroje: ve stroji je zkrátka zapotřebí uklidit. 4. Pro představu, jak se dnes
varhaníkovi na tyto varhany hraje, snad poslouží pár čísel. Naše varhany mají celkem1668
píšťal, z čehož dnes nejde „vypnout“, tzn. tyto píšťaly znějí stále, asi 140. Píšťal, kterých
nelze použít vůbec, neboť zní stále – i když se ovšem nezmáčkne žádná klávesa, je 54.
Píšťal, kterých nelze použít, neboť nehrají vůbec, nebo hrají velmi falešně, je asi 220. Z
toho plyne, že téměř třetina nástroje je nepoužitelná. Avšak i píšťaly, které hrají spolehlivě,
by si zasloužily důkladný servis, aby opět hrály tak, jak umí. Varhany, jako jsou ty
litovelské, jsou opravdu velikým nástrojem, jehož důkladná oprava není a ani nemůže být
jednoduchá, rychlá a levná. Chceme-li, aby nám ty naše varhany ještě dlouho hráli,
nebojme se jim dopřát dobrou péči, byť to vyžaduje velké finanční oběti. Nejsme jedinou
farností, která se o svůj nástroj stará – varhany se v poslední době opravovali např. v Senici
na Hané, v Uničově, ve Šternberku, v Nové Hradečné, v Náměšti na Hané a jinde. Máte-li
zájem a chuť se o varhanách dozvědět více, přijďte se na ně kdykoliv podívat zblízka na
kůr; pan varhaník, který je svým povoláním varhanářem, vám ochotně poskytne veškeré
možné informace, stejně jako otec Josef. Tak tedy ať se dobré dílo zdaří!
Boris Mettler, varhaník

CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA pořádá:
PRODEJ ČEPIČEK - 1. prodej – středa 9. 3. od 9.30-11.30
2. prodej + možnost výměny - čtvrtek 17. 3. od 16.00 -17.00
Prodej nejen dětských jarních čepiček od paní Kvapilové z Příkaz.
HOKUSY A POKUSY S IVOU - 10. 3. a 7. 4., 16.00 – 17.00
Kroužek jednoduchých přírodovědných pokusů
lektorka: Mgr. Ivana Kubíková
BAZAR – PRODEJ OD MAMINEK
středa 16. 3. od 8.30 - 17.00 a čtvrtek 17. 3., od 8.30 – 11.00
Prodej dětského oblečení, těhotenského oblečení, věcí na děti, sportovního vybavení apod.
Bližší informace v MC
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ- MALBA KRASLIC VOSKEM
Středa 23. 3. od 9.00 -12.00
Místo dopoledne s programem, pro děti i pro maminky.
UKÁZKOVÁ HODINA A ZÁPIS DO MINIŠKOLKY - Úterý 5. 4. od 8.30. – 11.30
Pro děti od 2 let, s sebou svačinu, pití, přezůvky. Tato lekce je zdarma pro nové uchazeče,
dále již platba předem, dle přihlášení. Dopoledne 100,-Kč
CESTA ZA ZVÍŘÁTKY - výlet na Doubravský Dvůr, cena výletu 40,- Kč,
čtvrtek 18. 4. odjezd v 9.00 od Charity, návrat kolem 11.30, nutné přihlásit v MC do 15. 4.
Zveme rodiče s dětmi - pojeďte s námi na soukromou farmu, koukneme na zvířata,
techniku,…jak to chodí na farmě. Možnost zakoupení jejich mléčných výrobků.

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH:
Zelený čtvrtek

24. Března 2016

Mše sv. na památku Poslední večeře
Mše sv. na památku Poslední večeře
Adorace před NSO

Litovel
Červenka
Litovel

18.00 hodin
19.30 hodin
19 – 21 hodin

Při večerní mši sv. se podává Eucharistie podobojí – Tělo i Krev Páně „namáčením“.
Po skončení mše svaté bude vystavena Eucharistie v „Getsemanské zahradě“ k soukromé
adoraci.

Velký pátek

25. Března 2016

Pobožnost křížové cesty

Litovel,
Červenka
Litovel
Litovel

Velkopáteční obřady
Modlitba u kříže

15.00 hodin
18.00 hodin
19-21 hodin

Velký pátek je dnem přísného postu a dnem rozjímání nad utrpením a smrtí našeho Pána
na kříži. Vrcholem Velkopátečních obřadů je uctívání kříže.

Bílá sobota
Adorace věřících u Božího hrobu – soukromé
rozjímání o velikosti lásky Ukřižovaného Pána
Mše sv. z Velikonoční vigilie

26. Března 2016
Litovel

9 - 20 hodin

Litovel

21.00 hodin

Slavnost Vzkříšení začíná Velikonoční vigilií večer nebo v noci na Bílou sobotu. Večer
po západu slunce se shromáždí věřící před kostelem, kde je připravena hranice pro
zapálení a posvěcení ohně. Při Velikonoční vigilii se také světí křestní voda a věřící
obnovují křestní slib.

Neděle Zmrtýchvstání

27. Března 2016

Slavnostní mše sv.
Slavnostní mše sv.
Slavnostní mše sv.
Večerní mše sv.

Červenka
Litovel
Rozvadovice
Litovel

8.15 hodin
9.30 hodin
11.00 hodin
18.00 hodin

Na Hod Boží velikonoční pokračuje a vrcholí slavnost Zmrtvýchvstání Páně slavnou mší
sv. po východu slunce.

Pondělí velikonoční

28. Března 2016

Mše sv.

Červenka

8.15 hodin

Mše sv.
Mše sv.

Litovel
Rozvadovice

9.30 hodin
11.00 hodin

