Sbírky: 16. 6. Sbírka na opravy kostela
Klub ARCHA: 12. 6. 2013 od 16:30 do 18:00 v RC Rybička. Biblické hodiny pro děti
(3 – 7let) vede paní katechetka Hana Obšilová. Téma pro letošní rok je podobenství.
Mše svatá dětská: 28. 6. v 18:00 mše na poděkování za školní rok
Spolčo pro mládež: Scházíme se jednou za 14 dní na faře v Litovli po mši svaté. Těšit se
můžeš na zajímavá témátka, diskuse, hry a hlavně plno srandy. Neváhej a přijď se seznámit
s novými přáteli a snažit se poznat Boha i z jiné stránky. Setkaní proběhne 14. 6. a 28. 6.
Těšíme se na TEBE! Monča a Verča,kontakt: hamplova.monicka@seznam.cz, 737 777 935
Farní knihovna: bude otevřena 2. 6., 16. 6., 30. 6. a 14. 7. před i po mši svaté.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME:
LENKA FILIPOVÁ - Concertino 2013 - koncerty po krásných kostelích ČR
Čtvrtek 6. 6. 2013 - Litovel - 19:00 Kostel sv. Marka
v rámci turné se odehraje vystoupení zpěvačky, která zazpívá známé hity, šansony,
upravené lidovky; vstupenky jsou v předprodeji v infocentru (Bavi)

BRÁNA NADĚJE fotovýstava JINDŘICH ŠTREIT
Výstavní soubor Brána naděje vznikal 40 let a Jindřich Štreit na něm zachycuje různé
církve v toku času, ukazuje měnící se lidi, humorné i smutné okamžiky, nezapomíná
připomenout také to, jak se komunistický režim choval nejen k lidem – duchovním, ale
také k církevním a historickým památkám.
Vernisáž: 26. 6. v 17 hod. v kapli sv. Jiří v Litovli, výstava bude zpřístupněna do 30. 8.

FARNÍ DEN:
neděle 23. 6. od 14:00 v areálu Charity na Vítězné ulici
Pro farníky i dobrovolníky Charity je připraven program plný her a zábavy:
soutěže pro děti, pečené sele a občerstvení.
Uvítáme dobrovolný příspěvek, pomoc při organizaci, i zákusek vlastní výroby.

VELEHRAD – DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE 4. – 5. 7. 2013
Červencové oslavy Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje jsou každoročně plné
lidí dobré vůle. Zcela jistě se jedná o největší oslavy spojené se státním svátkem v České
republice. Čtrnáctý ročník bude výjimečný, protože na Velehradě vyvrcholí oslavy 1150.
výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/

LETNÍ KŘESŤANSKÝ TÁBOR PRO DĚTI FRYŠTÁK
Letos se na letním táboře vydáme putováním Středozemí.
Téma tábora je: PÁN PRSTENŮ BOJ DOBRA A ZLA. Tábor je určen pro děti od 7 do
14 let. Termín: 14. – 20. července 2013. Můžete se těšit na spoustu her, zábavy, zpěvu,
táboráku, modliteb a srandy. Přijeďte prožít dobrodružní týden a pomoc hobitům přemoct
zlo! Těšíme se na Vás! ☺ Přihlášky a bližší informace u otce Josefa
©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
29. 5. 2013
ČÍSLO 3/2013
Milí farníci,
v letošním roce si český i slovenský národ připomíná 1150. výročí příchodu sv.
Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Učení bratři k nám dorazili v roce 863 z
daleké Konstantinopole, aby vzdělali náš slovanský národ a vytvořili pro něj první
slovanské písmo a církevní jazyk – staroslověnštinu. Slované obývající Velkou
Moravu je přijali za své učitele a společně s nimi se vydali na dlouhou cestu
k moudrosti a zbožnosti. Díky nim se naučili číst a psát, díky nim mohli poprvé
porozumět slovům při bohoslužbě a četbě Písma sv. Je tedy více než zřejmé, že sv.
Cyril a Metoděj se výrazně zapsali do českých dějin. V průběhu 19. a 20. století
sehrála cyrilometodějská tradice významnou roli ve vývoji národních hnutí ve
střední Evropě a na Balkánu. Oslavy milénia příchodu obou věrozvěstů v roce
1863 patřily mezi zásadní události v dějinách Čechů, Moravanů, Slováků či
Bulharů. Podobně Národní pouť na Velehradě v roce 1985, která připomínala
1100. výročí úmrtí sv. Metoděje, se stala jedním z největších protikomunistických
protestů ve východním bloku. A my letos se můžeme zúčastnit oslavy kulatého
výročí jejich příchodu na Velkou Moravu na Národní cyrilometodějské pouti na
Velehradě.
Otec Josef
NÁRODNÍ
CYRILOMETODĚJSKÁ
POUŤ
NA
VELEHRADĚ
Rád bych Vás pozval k účasti na slavnostní mši, která se na
Velehradě uskuteční v pátek 5. července. Věřím, že tato pouť
bude pro všechny zúčastněné jedinečnou příležitostí, jak oslavit probíhající výročí
příchodu soluňských bratří a s tím související Rok eucharistie, ale také celosvětově
slavený Rok víry. Sv. otec František posílá svého legáta, kterým je kardinál Josip
Bozanič z Chorvatska. Z naší farnosti budou vypraveny na pouť autobusy, prosím
přihlaste v kostele. Autobus bude odjíždět jak z Červenky, tak z Litovle v 6.30
v pátek 5. července. Již od 8. hodiny bude na pódiu před bazilikou probíhat
předprogram s modlitbami, zároveň budou v areálu k dispozici i další možnosti,
jak čas využít – výstavy apod..
Slavnostní mše svatá na nádvoří před velehradskou bazilikou začíná v 10.30 hod.

OHLÉDNUTÍ ZA NOCÍ KOSTELŮ
Noc kostelů se stala v České republice již tradiční událostí, očekávanou mnoha tisíci
zájemců vždy na přelomu května a června. Během Noci kostelů 24. května 2013 se v České
republice otevřely brány více než 1300 kostelů a modliteben.
V litovelské farnosti pořadatelé zaznamenali, že návštěvníci v posledních letech
nepřicházejí do kostelů nahodile, ale přímo na konkrétní programy, které si předem vybrali
z nabídky. Prohlubuje se zájem o duchovní programy a podle počtu návštěvnických vstupů
také výrazně roste zájem o kulturní programy v kostele a kapli, které jsou velmi kvalitní a
v rodinné atmosféře místní farnosti.
V letošní akci ani nepřízeň počasí neodradila příznivce Noci kostelů od návštěvy kostela
sv. Marka a kaple sv. Jiří. Chlad panující venku byl vykompenzován vřelým přijetím,
kterého se návštěvníkům dostalo od pořadatelů. Velký zájem byl v průběhu komentované
prohlídky Borisem Mettlerem o historii a technickém vybavení varhan v kostele sv.
Marka, s údivem návštěvníci hodnotili komentovanou prohlídku kostela sv. Marka a kaple
sv. Jiří. Vřelé obecenstvo po konání koncertu nehodlalo opustit prostory kostela sv. Marka
po úžasném vystoupení mezzosopranistky Barbory Kadlčíkové, sólistky opery
Severočeského divadla v Ústí nad Labem, a tenora Jana Valuška z Národního divadla
v Brně, za klavírního doprovodu paní učitelky Pavly Kotrbové.

OPRAVA KOSTELA NA ČERVENCE
Římskokatolická farnost Litovel obdržela v roce 2012 dotaci od SZIF z Programu rozvoje
venkova ČR;v rámci projektu Oprava fasády kostela sv. Alfonse v Července a revitalizace
zeleně přilehlých prostor kostela.V současné době probíhá oprava fasády a je předpoklad,
že do 15. června budou veškeré práce spojené s projektem dokončeny.
Celkový rozpočet opravy je necelých 500 tisíc Kč. Jedním ze čtyř partnerů projektu je
Mikroregion Litovelsko, který se prohlášením zavázal k aktivní pomoci při realizaci výše
uvedeného projektu zejména
- k propagaci kulturní památky místního významu
- využití prostranství u kostela sv. Alfonse v Července k seznámení laické veřejnosti s
kulturní historií klášterního kostela a především tvořivostí (sgrafity) místního umělce
Františka Flasara na zdech kostela
- uchování stávající kulturní a společenské aktivity a jeho propojení na mikroregion
- informovanost o projektu a jeho propagaci v Litovelských novinách

CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA
pořádá:

DĚTSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - INDIÁNI Z LITOVLE
pro děti 5 - 8 let
Kdy: 12. 8. – 16. 8. 2013
Kde: MC Rybička LITOVEL
Program: denně od 6.30 -16.30 (pondělí - pátek)
- hry, sportování, výlety, soutěže, zpívání, malování a další
V ceně: teplé obědy, svačiny, pitný režim po celý den
- příprava a realizace programu, nákup materiálu, odměny pro děti,
Kapacita: 20 dětí, nutné přihlásit do 15. 6.2013
Cena: 1300,- Kč, platba v hotovosti do 28. 6. 2013

DEN DĚTÍ - VLÁČKEM S RYBIČKOU - Pondělí 3. 6.
odjezd ze stanice Litovel město v 8.18, návrat do 12.00
Výlet vláčkem do Choliny
– návštěva muzea strouhátek, opékání špekáčků.
Zájemci prosím hlaste se do 27. 5., Cena 50,- Kč (včetně jízdenky)
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM- POJDME ČÍST DĚTEM - 3. TÝDEN ČTENÍ DĚTEM
Úterý 4. 6. od 9.00 do 12.00
Zveme rodiče s dětmi, na čtení pohádek.
Číst přijdou: Ing. Z. Potužák, Ing. L. Zavadilová, zástupci Senior klubu
MODERNÍ LÁTKOVÉ PLENY
Úterý 11. 6. v 10.00 Přednáška I. Berkové o zkušenostech s moderními látkovými
plenkami. Hlídání dětí zajištěno. Cena 50,- Kč
NA KOLE NA SOBÁČOV - Úterý 18. 6. odjezd v 9.30 od MC
Zveme rodiče s dětmi na cyklovýlet, cílem bude Sobáčovský rybník,
možnost občerstvení, průlezky pro děti.
DEN OTCŮ - Soutěže rodinných týmů s táborákem
Pátek 21. 6., odpoledne od 17.00
Trochu opožděně, ale přece..
přijďte vyzkoušet zdatnost a další přednosti své i svých nejbližších Kjube, Jungle speed a
co nás ještě napadne… Kdo si bude chtít opéct vlastní kabanos, bude mít možnost.
SLUNEČNÍ PÁTKY
Každý pátek, pokud počasí dovolí
Trochu zahradničení, trochu zdravého bohybu venku, pískoviště, kola, koloběžky…

SRDEČNĚ VÁS ZVEME
NA MARIÁNSKOU POUŤ DO ČERVENKY U LITOVLE
v neděli 16. ČERVNA 2013
MŠE SVATÁ S PRŮVODEM
ke cti Matky ustavičné pomoci
ve 14.30 hodin
Zpovídá se od 13.30 hod
Po mši svaté jste zváni
na malé občerstvení do farské zahrady
„Už 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!
„Příběh obou bratří, Cyrila a Metoděje, je výrazným příkladem jednoty.
Sv. Cyril a Metoděj přispěli rozhodujícím přínosem při budování Evropy, nejen
pokud jde o její křesťanské náboženské společenství, ale i co se týká její občanské
a kulturní jednoty.“ (bl. Jan Pavel II.)

