OD 27. 3. JE ZMĚNA ČASU VEČERNÍCH BOHOSLUŽEB NA 18. HOD.!!!
Mše svatá dětská: 25. 2., 25. 3. v 17:00 a 8. 4. v 18:00
Příprava na svátost biřmování: 11. 3., 25. 3. v 18:00 a 8. 4. v 19:00 na faře v Litovli
Sbírky: 20. 3. na opravy kostela
Klub ARCHA: 9. 3., 23. 3. a 6. 4. od 16:30 do 18:00 v MC Rybička.
Spolčo pro mládež od 13 do 18 let: setkání na faře proběhne v sobotu 26. 3. v 17.30. Těší
se na vás vedoucí Hana Chrudinová a Klára Havlíčková, kontakt: Chrudinovah@seznam.cz
tel. Hana: 777 962 242
Farní knihovna, bude otevřena 6. 3., 20. 3. a 3. 4. před i po mši svaté.
Nové číslo časopisu Rodinný život 1/2011 – Svatba včera a dnes
První letošní číslo je věnováno svatebnímu veselí, svatbám uskutečněným i
připravovaným. Prof. Jan Sokol v rozhovoru promlouvá o proměnách a
kořenech svatebního rituálu a společenském významu manželství. Otec
František Petrík klade důraz na svatební obřad jako pravdivý začátek
manželského života. Dva mladé manželské páry vzpomínají na předsvatební
dialogy, přípravy i pocity a vzájemné odevzdání se jako podstatu svatebního
dne. Také příběh paní Kulišťákové je o svatební výslužce a o tom, že
darování obdarovává. Anselm Grün zve manžele ve svých úvahách o svátosti
manželství k vytváření archy – symbolického bezpečného úkrytu v nelehkých
chvílích manželství. V pravidelných rubrikách týkajících se výchovy a vztahů
se seznámíte s aktivitou Kurzů efektivního rodičovství v Brně, dočtete se o
úskalích předmanželského soužití. Stejně jako v předchozích číslech nechybí čtení na dobrou noc,
které můžete tentokrát s dětmi dovyprávět sami, recept pana Nágla, setkání s želvičkou Loudalkou,
soutěže, křížovka a informace o připravovaných akcích.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME:
MODLITEBNÍ TRIDUUM 25. 3. – 27. 3. 2011
Milí bratři a sestry,
opět bychom vás rády pozvaly k účasti na modlitebním triduu.
Triduum proběhne ve dnech 25. – 27. 3. 2011 v kostele sv. Marka v Litovli
Pátek – 17.00 hod – mše sv., po ní společná modlitba (křížová cesta)
Sobota – 8.00 hod – mše sv., po ní společná modlitba (korunka k Božímu
milosrdenství)
Neděle – 17.00 hod – mše sv., po ní společná modlitba (modlitby matek)
Děkujeme vám všem, kteří si uvědomujete důležitost těchto modliteb. Společně
s ostatními matkami i otci po celém světě litujeme svých hříchů, činíme pokání, chválíme a
děkujeme Bohu a tak stavíme hráz proti zlu útočícímu na naše děti.
Na společné setkání s vámi se těší
společenství maminek z Litovle
PŘÍPRAVA DĚTÍ NA 1. SV. PŘÍJÍMÁNÍ - VÍKEND 8. 4. – 10. 4. 2011
Odjezd je v pátek po mši svaté v Litovli od kostela sv. Marka. Jídlo zajištěno. S sebou:
spacák, karimatku, papuče, osobní věci. Cena: 100Kč. Návrat v neděli po obědě.
1. sv. přijímání v naší farnosti proběhne v neděli 5. 6. 2011 v 9:30 u Sv. Marka
©Vydala Římskokatolická farnost sv. Marka v Litovli
Neprodejné, pouze pro vnitřní potřebu.
Kontakt: P. Josef Rosenberg,  732562829
www.farnostlitovel.cz  farnost.litovel@centrum.cz

FARNÍ ZPRAVODAJ
ŘÍMSKOKATOLICKÉ
FARNOSTI LITOVEL
23. 2. 2011
ČÍSLO 3/2011
„Pln Ducha svatého se vrátil Ježíš od Jordánu: Duch ho vodil po poušti čtyřicet
dní a ďábel ho pokoušel. V těch dnech nic nejedl, a když skončily, vyhladověl“
Drazí bratři a sestry,
po zimě, která sebou nese dny pošmourné a šedé, čím dál více očekáváme a těšíme
se na první jarní dny, kdy sluníčko prozáří nejen zem, ale i nás. A tak i podobně působí na
nás doba postní, je to doba zdánlivého suchopáru, ve které se těšíme na světlo Kristova
zmrtvýchvstání. Pokud nám uteče cíl této doby, tak je to opravdu suchopárné přežívání
s omezeními, kterým nerozumíme a jen stěží je můžeme naplnit a nejsou nám k užitku.
Proto je nutné Ježíše znát jak skrze Písmo, modlitbu a svátosti. Nikdo po nás v postní době
nebude vyžadovat, abychom se jako ve středověku bičovali do krve, nikdo po nás nebude
chtít, abychom se jako farizeové okázale postili, nasadili ztrápené obličeje, vláčeli za sebou
nohy a měli svěšenou hlavu. Bůh od nás bude vyžadovat to, co je v našich silách – nemá
tedy cenu dávat si nějaká okázalá předsevzetí, jako to činí mnozí na Nový rok, aby pak za
nějakou dobu konstatovali, že zůstalo pouze u slibů a přání. Pokusme se alespoň po vzoru
sv. Benedikta o dočasný útěk z tohoto hlučného světa do ticha duchovního rozjímání a
podpořme je modlitbou a almužnou potřebným.
Tato příležitost se nám nabízí hned na počátku postní doby (9. – 13. 3.), kdy
budeme mít možnost prožít postmisijní duchovní obnovu, kterou povedou bratři vincentíni
z Loštic. Cílem každé duchovní obnovy je roznítit plamének víry v oheň, který hřeje a dává
světlo také ostatním, proto Vás prosím o účast a také modlitbu za tuto obnovu, protože ten,
kdo bude rozdávat dary, je sám Bůh skrze Ducha svatého.
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KAPLE SV. JIŘÍ
Již 527 let stojí vedle našeho farního kostela sv. Marka perla gotiky a nejstarší
památka města Litovel. Po třech letech usilovné práce je nyní kaple připravena představit
se v plné kráse, jak nám ji předkové vystavěli. Srdečně Vás zvu na slavnostní otevření,
které proběhne ve čtvrtek 24. 3. v 17. hod., koncertem pěveckého sboru PALORA.
Touto cestou Vám chci poděkovat za pomoc při opravě i finanční dary, kterými
jste toto dílo podpořili. Velkou měrou nám bylo nápomocno také město Litovel a
samozřejmě tzv. Norské fondy, bez kterých bychom tuto opravu nemohli realizovat. A
hlavně děkuji všem mým blízkým spolupracovníkům za jejich vysoké nasazení v tomto
projektu. Všem Vám upřímné Pán Bůh zaplať!
P. Josef

POSTNÍ ALMUŽNA 2011
Postní almužna je odpovědí na výzvu Svatého otce Benedikta XVI.
i otce arcibiskupa Jana Graubnera k obnově tolik potřebné postní
praxe
Skládací schránka je praktickým nástrojem, který má potenciál k tomu
věřící průběžně motivovat a postní almužnu v praxi uskutečňovat.
Postní almužna je výrazem našeho odhodlání měnit sami sebe tím, že pomáháme druhým.
V takto prožívané postní době je skrytý hluboký sociální rozměr naší křesťanské víry.
Proto postní almužna ani tak nemá být prostředkem k „léčbě našeho špatného svědomí“,
jako spíše výsledkem naší snahy napravit svůj dosavadní způsob života. Půst totiž
obnovuje naše duchovní síly a umožňuje nám vnímat Krista v potřebách našich bližních,
kteří jsou v nouzi. Je mnoho možností, jak se můžeme něčeho, pro nás příjemného, zříci ve
prospěch druhých. Starobylou praxí církve jsou sbírky pro chudé. Křesťané dávají z toho,
co si sami odřekli!
Postní almužna má charakter osobní snahy po nápravě života. Nenahrazuje dar, který
dáváme pravidelně při bohoslužbách na potřeby církve.
Skládací schránka slouží k připomenutí tohoto našeho úsilí během postní doby a ke
střádání peněz, které jsme svým sebezáporem ušetřili. Můžete si ji vyzvednout v kostele na
Popeleční středu nebo v 1. neděli postní. Svou „almužnu“ do ní vložte po zralé úvaze a
zhodnocení každého dne, nakolik jste byli ve svém postním snažení úspěšní (je možné se
zříct nebo alespoň omezit kouření, alkohol, kávu, sladkosti, zábavu, televizi, internet, luxus
nebo jinou spotřebu, která není pro život nezbytně nutná… a ušetřené peníze můžete vložit
do schránky; u dětí je možné a vhodné, aby kromě toho, co si odřekly ze svých peněz a
vložily do schránky, přidaly ještě například lístek se svou prosbou za konkrétní nemocné,
chudé atp.). Schránka pro postní almužnu je vhodná jako nástroj k formaci dětí při společné
večerní modlitbě nebo postní katechezi v kruhu rodiny. Je mnoho způsobů, jak se můžeme
omezit a prospět tím nejenom druhým, ale také sami sobě.
Ke konci postní doby, na Květnou neděli, doneste schránku do kostela, kde ji můžete
odevzdat na určené místo. Peníze pak použije církev prostřednictvím Charity na
pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla.

„KRÁSA POMOCI“ V CHARITNÍM STŘEDISKU V LITOVLI
Zveme všechny ke sledování Benefičního koncertu Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci dne 2. 3. 2011 od 21:00 hod v přímém přenosu z Divadla Hybernia na ČT 1.
Výtěžek z tohoto koncertu bude rozdělen mezi 8 projektů, mezi něž bude patřit i Charitní
pečovatelská služba Charity Šternberk v jejich střediscích v Litovli, Šternberku a Uničově.
Během tohoto přímého přenosu bude odvysílán krátký příspěvek o činnosti charitní
pečovatelské služby, který byl natáčen v charitním středisku v Litovli, na kterém byla
přítomna i patronka této nadace Miss České republiky a Miss World roku 2006 Taťána
Kuchařová. „Setkání s Taťánou Kuchařovou byl pro nás všechny přítomné charitní
pracovníky velice krásným a povzbudivým zážitkem, mile nás překvapilo její příjemné a
skromné vystupování a její odhodlání pomáhat právě seniorům“ komentovala ředitelka
Charity Šternberk paní Bc. Pavlína Vyvozilová.
V rámci benefičního koncertu vystoupí Helena Vondráčková, Bára Basiková, Ewa
Farná, Daniel Hůlka, Petr Kolář a mnoho dalších slavných osobností. Můžete přispět i vy a
to zasláním dárcovské DMS ve tvaru FONDSENIORU na číslo 87777.

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 naší adoptované holčičce
z Ugandy v Africe - Annet Namuli narozené 6. 4. 1994. Roční příspěvek činí 7 000 Kč.
Od roku 2005 jsme podporovali indického chlapce - Preetham Merwin Nazreth
narozeného 22. 12. 1991 - ročním příspěvkem 5 000 Kč. Tento chlapec však v loňském
roce ukončil školní docházku a nyní pracuje, takže naši podporu již nepotřebuje.
K naší veliké radosti jsme mohli v letošním roce adoptovat dvě nové děti:
Sangeetha D' Souza - holčička z Indie
Roční příspěvek: 4900 Kč
Holčička má 12 let, oba rodiče a jednoho sourozence. Chtěla by být
lékařkou. Její zájmy jsou zpěv a hry.
Sangeetha je bystrá dívka. Je oblíbená mezi učiteli. Ráda pomáhá
méně nadaným spolužákům, pravidelně se zúčastňuje mší a pomáhá
doma rodičům.
Sangeethin otec je malíř, jeho příjem je jen nárazový. Matka roluje
cigarety, aby pomohla rodinnému rozpočtu. Oba rodiče touží po tom,
aby jejich děti vystudovaly a aby se jim v životě dařilo, bez pomoci
však nejsou schopni jim vzdělání dopřát.
Simeo Katanwan – chlapec z Ugandy
Roční příspěvek: 7000 Kč
Chlapec má 7 let, oba rodiče a tři sourozence.
Chce být doktorem. Jeho zájmy jsou fotbal a skákání přes švihadlo.
Chlapec má dobré vychování, je chytrý, zdvořilý a zdravý. Ve škole
prospívá dobře a ve třídě dává pozor. Má velké srdce pro ostatní a
rád ostatním pomáhá. Aktivně se ve škole zúčastňuje sportovních
aktivit, obzvláště ve fotbale. Velmi tvrdě pracuje a je přátelský. Po
škole pomáhá svému dědečkovi s domácími pracemi.
Hlavou rodiny se stal dědeček, který je zemědělec. Část úrody ze své
zahrádky prodává, aby vydělal na živobytí. Rodiče Simea žijí
odděleně a nechali své děti u dědečka. Vůbec mu ale nepomáhají.
Dělá vše co je v jeho silách, aby se postaral o děti, někdy také donáší
dříví z lesa, které prodává na přilepšenou.
Charitní mateřské centrum Rybička má adoptovanou holčičku z Indie Ashwithu
Fernandes narozenou 6. 4. 2004. Roční příspěvek činí 5 000 Kč. Holčička je podporována
dobrovolnou činností klientů a příznivců MC – sběr starého papíru, prodej výrobků MC
Rybička.
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!
Ing. Ludmila Zavadilová

