Mše svatá dětská na Července: 2. 4. a 7. 5. v 18.30
Mše svatá dětská v Litovli: 5. 4. v 9.30, 17. 4. v 18.00 a 10. 5. v 9.30
Schola: Zkoušky probíhají každou lichou středu v 16.h v prostorách CMŠ Svatojánek a pak

vždy hodinu před dětskou mší na faře. Případné dotazy na tel. 604927147 – pí. Navaříková.
Sbírky: 4. 4. Dary na Boží hrob v Jeruzalémě (pokladnička u Božího hrobu)
5. 4. Sbírka na kněžský seminář
19. 4. Sbírka na opravy kostela
Klub ARCHA: 1. 4., 15. 4., 29. 4. a 13. 5. od 16:30 do 18:00 v MC Rybička. Biblické hodiny
pro děti (3 – 7let) vede paní katechetka Hana Obšilová. Letošní téma je Bible a mše sv.
Farní knihovna: bude otevřena 12. 4., 26. 4. a 10. 5. před i po mši svaté.

Spolčo pro manžele:
Zveme manžele z naší farnosti ke společnému setkávání, které probíhá vždy každé 2. úterý
v měsíci (7. dubna, 12. května a 9. června) v Mateřském centru Rybička od 17.00 do 19.00
hodin. Při setkáních se modlíme, rozjímáme nad úryvky Písma sv. a zamýšlíme se nad
různými tématy. Děti můžete vzít s sebou, hrací koutek je k dispozici.
SPOLČÓÓÓ☺pro mladé… Termíny: 3. 4., 17. 4. a 1. 5.
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
PŘÍPRAVA DĚTÍ NA 1. SV. PŘÍJÍMÁNÍ - VÍKEND 10. 4. – 12. 4. 2015
Rád bych se setkal s rodiči dětí, které letos poprvé přistoupí k sv. příjímání a to ve středu 8.
4. 2015 po mši sv. (18.30) na faře v Litovli. Pro děti je připraven víkend na faře v Libině,
který je pro přípravu důležitý. 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 kolem poledne.
1. sv. přijímání v naší farnosti proběhne v neděli 10. 5. 2015 v 9:30 u Sv. Marka
POUTNÍ KONCERT SKUPINY HROZEN
V kapli sv. Jiřího v neděli 26. dubna od 16.00 hodin, vstupné dobrovolné.
Kapela Hrozen přispěje svými písněmi k důstojnému oslavení našich farních patronů sv.
Marka a sv. Jiřího. Všichni jste srdečně zváni.
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. 2003)
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Kdo chce jít za Mnou?
„Kdo chce jít za Mnou, zapři sám sebe, den co den ber na sebe svůj kříž a následuj Mě“
(Lk 9, 23)
Popeleční středou jsme vstoupili do postní doby. Začali jsme půst, v němž rozpoznáváme oněch
čtyřicet Ježíšových dní na poušti, kdy se postil, než se ujal svého díla spásy. Vydali jsme se tedy
na cestu za Ježíšem, chceme ho následovat, chceme vzít na sebe kříž svých každodenních
povinností, svých problémů, starostí a všeho, s čím si nevíme rady. Jsme přesvědčeni, že jedině
v Něm je naše spása a budoucnost. Postní doba nás povzbuzuje v odhodlání nést Kříž spolu s
Kristem, abychom spolu se svým Mistrem a Pánem došli ke slávě vzkříšení. Proto se chci
zvláštním způsobem pozastavit a zamýšlet nad tím velikým tajemstvím kříže, který je, pro Řeky
– čili tehdejší svět učenců – hloupostí, pro Židy – kteří nepoznali v Ježíši Kristu slíbeného
Mesiáše – pohoršením a pro nás, kteří jsme uvěřili v Ježíše Krista – je projevem největší lásky
Boha k člověku: „Hle, tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v
Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“. Skloňme se před svatým křížem. Rozjímejme o té
lásce, která rozhodla o osudu a budoucnosti člověka. V tomto rozjímání by se měl člověk ve
svých myšlenkách i ve svém srdci přesvědčit, že i on je jedním z těch, ke kterým Kristus z kříže
promlouvá, že nás zná všechny jménem, zná naše tváře, naše nitro i každou vrásku v srdci a zná
její příčinu. Největším pokušením ďábla v dnešní době je, aby člověk pohrdal tímto znamením
Boží lásky. Kříž je neodlučitelným společníkem našeho života. Kříž je nástrojem našeho
posvěcení, je bránou k věčnému životu. Hlavním duchovním průvodcem postní dobou ať je nám
také svatý Jan Pavel II. Hodnotu zásluh tohoto papeže nikdo z nás nemůže docenit. Byl to
především člověk hluboké víry, muž modlitby, spojený s Bohem. Jeho pokorná odevzdanost do
Boží vůle a důvěra v Boží milosrdenství jsou pro nás všechny zářivým příkladem. Jan Pavel II.
poslechl hlas svého Pána: „Pojď a následuj mě“ a s nevýslovnou pokorou, trpělivostí a láskou
kráčel za Kristem až na kříž, který s takovou vroucností a něhou, zejména v posledních dnech
svého života objímal. Naproti lůžku Jana Pavla II. na stěně visel obraz „Ecce Homo“ – obraz
trpícího Krista svázaného provazy, na který se díval v době nemoci. A týden před svou smrtí, v
čase Křížové cesty na Velký pátek, kterou mohl pozorovat už jenom pomocí televize, poprosil o
kříž, který objal a přivinul na srdce. Papež prosil a vyzýval k věrnosti Kristu a Jeho Kříži slovy:
„Jsme-li mocni duchem Boha, jsme zároveň mocni vírou, nadějí a láskou. Proto jsem vás vždy
prosil, abyste nikdy nepohrdali tou láskou, která je největší, která se vyjádřila skrze Kříž, a bez
které lidský život nemá smysl“. Přemýšlejme o tajemství Kříže zvláště o Velikonočních
svátcích.
Otec Josef

CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA pořádá: AKCE V
DUBNU
PEDIG - středa 8. 4. od 14.30 -18.00
Zveme začátečníky i pokročilé na kurz pletení z pedigu, možnost upletení tácu s pevným
dnem. Nutné přihlásit předem, kapacita omezena, cena od 100,-Kč, pro děti volná herna.
HOKUSY A POKUSY S IVOU - čtvrtek 9. 4. 16.00 – 17.00 a 17.00 – 18.00
Zajímalo by vaší dcerku či syna jak propíchnout balónek, aby nepraskl? Jak vytvořit
sopku? Jak oddělit sůl a pepř na „lusknutí“? A další jiná kouzla? Je dítku 5 – 7 let?
Kroužek jednoduchých přírodovědných pokusů probíhá v MC Rybička 1 x měsíčně.
lektorka: Mgr. Ivana Kubíková
FIMO - středa 22. 4. od 15.30 – 18.00
Přijďte si vyzkoušet zase něco jiného, přijďte zkusit práci s Fimem, každý si vyrobí
originální šperk.
POUŤ U PŘÍLEŽITOSTI SVÁTKU SV. FILIPA A JAKUBA V NEDĚLI 3. 5. 2015
• Poutní mše svatá bude sloužena v 9.30 hod.
• od 10.30 hod. hraje Hanácká mozeka Litovel
• od 11.00 hod. do 14.30 možnost prohlídky věže kostela
• od 14.30 hod. zpívá Monika Kaštanová
• po celý den výstava fotografií Jany Šlosarové – Rodina; výtěžek určen na S.O.S.vesničky
V rámci pouti bude probíhat prodej výrobků mateřského centra Rybička, výtěžek bude
věnován na projekt „Adopce na dálku”. V prostoru Staroměstského náměstí v Litovli
budou již od pátku připraveny pro děti lunaparky a jiné atrakce. Na pouti bude v neděli od
rána stánkový prodej poutního zboží všeho druhu a regionálních výrobků. Po celou neděli
je pro návštěvníky zajištěno bohaté občerstvení z údírny a posezení i v případě
nepříznivého počasí.
Všechny Vás srdečně zveme! Pořadatelé
POUŤ NA SV. HOSTÝN PRO NEMOCNÉ
Pořádá Charita a Římskokatolická farnost Litovel
Čtvtek 7. 5. 2015 Odjezd v 8:30 od kostela sv. Marka v Litovli
Přepokládaný návrat do 15:00
Cena: 150,-Kč (v ceně doprava, možnost dokoupení oběda)
Váš odvoz i dovoz bude zajištěn v případě potřeby přímo z místa Vašeho bydliště. Po celou
dobu výletu pro Vás budou k dispozici pracovníci Charity a kněz.
EUCHARISTICKÝ KONGRES 2015
Česká biskupská konference rozhodla, že se v roce 2015 v České republice bude konat
Národní eucharistický kongres. Nemá se zde jednat pouze i nějakou jednorázovou akci, ale
jde o velkou příležitost obnovy víry v naší zemi prostřednictví obnovy vztahu
k eucharistickému Kristu. Proto na úrovni farností bude probíhat několikaměsíční příprava,
především prostřednictvím katechezí a adorací, jejímž účelem bude přibližovat se ke Kristu
v Eucharistii. Na úrovni naší arcidiecéze se pak uskuteční Diecézní eucharistický kongres,
který proběhne v Olomouci, a na národní úrovni se v Brně ve dnech 15. – 17. října 2015
bude konat Národní eucharistický kongres.
Více zde: http://www.katechetiolomouc.cz/ke-stazeni/eucharisticky-kongres-2015/

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH:

Zelený čtvrtek

2. Dubna 2015

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
Pobožnost křížové cesty
Velkopáteční obřady
Modlitba u kříže

3. Dubna 2015
Litovel,
Červenka
Litovel
Litovel

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

4. Dubna 2015
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

5. Dubna 2015

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

6. Dubna 2015

Mše sv.
Mše sv.

Červenka
Litovel

8.15 hodin
9.30 hodin

„Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní.
Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil Vám.“ (List Efezským 4, 32)

