SRDEČNĚ VÁS ZVEME
NA MARIÁNSKOU POUŤ DO ČERVENKY U LITOVLE
v neděli 21. ČERVNA 2009

FARNÍ ZPRAVODAJ

MŠE SVATÁ S PRŮVODEM
ke cti Matky ustavičné pomoci
ve 14.30 hodin

ŘÍMSKOKATOLICKÉ
FARNOSTI LITOVEL

Zpovídá se od 13.30 hod
Po mši svaté jste zváni
na malé občerstvení do farské zahrady
„Uţ za dávných časů blahoslavená Panna Maria byla uctívána pod jménem
BOHORODIČKY a pod její ochranu se utíkají věřící v modlitbách při všech
nebezpečích a potřebách."(2. vat. Koncil)
MATKO USTAVIČNÉ POMOCI, ORODUJ ZA NÁS!
Poutě v naší farnosti
21. 6. ve 14:30 Červenka – Mariánská pouť
14. 7. Adorační den na Července
2. 8. ve 14:30 Pouť na Července – sv. Alfonz z Liguori
Mše na úmysly Společenství Modliteb matek: 27. 6. v 8:00 u sv. Filipa a Jakuba
Mše svatá dětská: 12. 6. a 26. 6. v 18:00
Zkoušky scholy: Zveme děti ke zpěvu ve schole a to 12. 6. a 26. 6. v 17:00 na faře
Sbírky: 14. 6. sbírka na opravy kostela
Farní knihovna: bude otevřena 14. 6. a 28. 6. před i po mši svaté
Během prázdnin bude knihovna uzavřena.
Klub ARCHA: 10. 6. a 24. 6. od 16:30 do 18:00
Biblické příběhy pro děti (3-6let) v prostorách Charitního MC Rybička, vede paní
katechetka Pavla Eibová. Během prázdnin se scházet nebudeme. V září naviděnou!

OBVAZY PRO MALOMOCNÉ
Velmi bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na výrobě obvazů pro
malomocné. Dne 10.5. jsem předala zástupcům Nadace svatého Františka 399 kusů
ručně námi pletených obvazů. Nadace vyjádřila velkou vděčnost všem, kteří se na
pletení podíleli.
Dospivová Jarmila
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ČÍSLO 6/2009
Milovaní,
vstoupili jsme do liturgického mezidobí, coţ neznamená, ţe je přestávka či
méně významné období církevního roku, ale je to období, kdy máme vydávat
plody z toho, co jsme načerpali o Velikonocích.
K tomu nám má být inspirací také apoštol národů sv. Pavel, jehoţ rok jsme
proţívali a který bude zakončen na jeho svátek 29. června (v našem děkanátu bude
zakončen r. sv. Pavla v Hraničných Petrovicích v 18.00). Jak za času Pavla i dnes
Kristus potřebuje apoštoly, kteří budou připraveni obětovat sebe sama. Potřebuje
svědky a mučedníky jako svatý Pavel. Kdyţ tento kdysi násilný pronásledovatel na
cestě do Damašku padl na zem oslepen boţským světlem, bez váhání přešel na
stranu Ukřiţovaného a následoval ho, aniţ by se ohlíţel zpátky. Ţil a pracoval pro
Krista. Pro něj trpěl i zemřel. Jak aktuální je dnes jeho příklad!
Tohoto příkladu ale nejde dosáhnout jinak neţ trvalým spojením s Jeţíšem
skrze jeho eucharistickou přítomnost. To je druhý pilíř měsíce června, kdy budeme
oslavovat Kristovo Tělo a Krev.
Váš otec Josef

VZPOMÍNKY NA HOSTÝN
Dne 28. 5. 2009 jsme se zúčastnili poutě na Svatý Hostýn pro nemocné.
Nebyli jsme všichni jen z farnosti Litovel, ale litovelští nás přesto mezi sebe přijali
jako své. Moc bych jim touto cestou za to chtěla poděkovat.
Jeli jsme pohodlným minibusem pana Duška z Červenky. Bylo nás
dohromady 22 i s panem řidičem. Byli mezi námi muţi i ţeny různého věku, ale
myslím, ţe jsme se sţili dobře. Abych to dosvědčila, začnu netradičně od konce.
Při zpáteční cestě jsem s kaţdým z poutníků pohovořila o této pouti. Co jsem se o
nich dozvěděla, bych mohla shrnout asi takto: Kaţdý z poutníků odjíţděl z Litovle
se svými myšlenkami a pocity. Polovina poutníků ještě nikdy na pouť s charitou a
farností nejela. Na začátku poutě u některých převládala nejistota, zda takovou
cestu zvládnou nebo jestli nebudou překáţet, kdyţ nepatří do farnosti Litovel.
Někteří dychtili po putování za P. Marií, jiní chtěli vidět místo, kde ještě nebyli.

Chtěli poděkovat za
vše dobré, co je
potkalo. Někteří se
jen chtěli sejít se
svými známými při
takové příleţitosti.
Kdyţ jsem se
zeptala, zda se jim na
pouti líbilo, všichni
odpovídali kladně, jen
jeden ještě dodal, ţe
by příště chtěl víc času, protoţe si nestihl prohlédnout rozhlednu. Ale vesměs byli
všichni spokojení, bylo to vidět v autobuse i na úsměvech a „švitoření“ všech lidí.
Nejen personál charity a otec Josef, ale i pan řidič ochotně vypomáhali
méně schopným do autobusu i z něj. Uţ v autobuse jsme se pomodlili růţenec.
Následovalo seznamování účastníků poutě. Na Hostýně jsme se zúčastnili mše
svaté, při které také slouţil náš otec, kdo chtěl, mohl přijmout i svátost smíření.
Po mši jsme zašli na výborný oběd do místní restaurace, zbyl prostor pro
nákup upomínkových předmětů v místních stáncích i pro nabrání místní vody do
lahví. Zdatnější se vydali na malou kříţovou cestu s otcem Josefem, méně zdatní
zůstali v místní kapli. Protoţe čas dost pokročil, u hřbitova jsme pouť ukončili
vzpomínkou na zde pohřbeného kněze Vaňáka. Potom jsme se pomalu odebrali do
připraveného autobusu.
Po celou dobu poutě jsme měli k dispozici dobrovolnici z Litovle, která se
nabídla, ţe bude fotit. Snímků tudíţ vzniklo spousty. Některé budeme poutníkům
po jejich vyvolání rozdávat.
Dobrovolnici se pouť také líbila, byla mile překvapená z lidského přístupu
řidiče i z přístupu pracovníků, kteří doprovázeli poutníky. Ocenila i aktivitu
poutníků, ţe nezůstávají jen doma, ale ţe se zapojí i do takových akcí. Doslova
řekla: „Líbí se mi, ţe tito lidé přišli na to, ţe aktivita je ţivot.“
Chtěla bych ještě jednou poděkovat všem zúčastněným za příjemnou
atmosféru a popřát jim hodně radostných vzpomínek na tuto pouť.
Sedlářová M. - pracovnice charity

KLUB ARCHA
V Charitním mateřském centru Rybička je pro
předškolní děti nově otevřen Klub ARCHA. Děti se
zde hravou formou seznamují s biblickými příběhy,
nechybí ani dovádění na skluzavce a různé výtvarné
činnosti. Paní katechetka Pavla Eibová to s dětmi
opravdu umí, proto se zde dětem velice líbí a uţ se
těší na příště. Takţe přijďte mezi nás :o))

FARNÍ DEN
I přes nepřízeň počasí se konal v neděli 31. května
další farní den. Občas jsme se před kapkami
schovávali, kde se dalo, ale dobrá nálada nás
neopustila. Pro děti byly jako obvykle připraveny
soutěţe, dospělí si mohli popovídat u kávy a
výborných sladkostí všeho druhu. Selátko bylo letos
obzvlášť vypečené a tak se po něm jen zaprášilo.
Nezbývá neţ poděkovat všem, kteří se na přípravě
letošního farního dne podíleli i všem ostatním, kteří i
přes mírnou nepohodu mezi nás přišli a nenechali nás v tom samotné.

POSTNÍ ALMUŢNA
Děkujeme za Vaše dary, kterými jste v postním období přispěli na pomoc
potřebným a podíleli se tak na obnově starobylé křesťanské tradice v podobě
almuţny. Tyto dary budou pouţity prostřednictvím Charity na pomoc potřebným.
Celkový výtěţek postní almuţny ve Šternberském děkanátu činil 74 773 Kč, ve
farnosti Litovel 9 945 Kč.
Ludmila Zavadilová

KAPLE SV. JIŘÍ – STAVEBNÍ DENÍK - č. 1.
Jak můţete vidět, tak se úspěšně začala oprava kaple svatého Jiřího,
nejstarší památky v Litovli i v jejím okolí.
Tato oprava nese s sebou také poznatky o historii města - je to ţivá
encyklopedie o duchovním ţivotě, řemeslné zručnosti a celkové situaci obyvatel
ţijících v tomto městě. Dokládá to výstavba kaple, ale i následné opravy, které se
uskutečnily během pěti století. Máme zde svědka, který nás provádí půl tisíciletím,
ač nerad vydává svědectví, se kterým bych vás chtěl seznamovat v naší nové
rubrice „stavební deník“.
Kaple sv. Jiří, nazývaná téţ česká či moravská, byla postavena pro potřeby
utrakvistů, kteří byli z převáţné většiny českého původu. Převládající německé
obyvatelstvo zůstávalo aţ do příchodu luteránství katolického vyznání. Listiny
týkající se budování kaple se stejně jako u sousedního kostela sv. Marka (s jádrem
z 2. poloviny 14. stol.) nedochovaly. Protoţe kaple nebyla od svého počátku
majetkem města, nejsou o ní v městské knize ţádné zmínky. Jde však o gotickou
architekturu. Na jejím místě údajně dříve stála kaple sv. Michala, o jejímţ zaloţení
není nic známo.
Jiţ z tohoto úvodu je patrná první otázka, kdy byla postavená kaple? Tuto
otázku se snaţili zodpovědět mnozí. S velkým napětím očekáváme odkrytí
nástěnných fresek. Tomu v této chvíli předchází statické zabezpečení a odvlhčení.
O dalším pokračování stavby, Vás budu průběţně informovat.
Otec Josef

