DĚTSKÁ SCHOLA: 13. 4. a 11. 5. od 17. hod. na faře
DĚTSKÉ MŠE v Litovli: 13. 4. a 11.5.v 18h. v kostele sv. Marka
DĚTI VÍRY: 9. dubna, 7. května a 4. června od 15.15 do16.00 v MC Rybička–
Tereza a Markéta Soldánovy - tel. 734 355 722, mail:terezasoldanova@centrum.cz
PONDĚLNÍ SETKÁNÍ PRO SENIORY- v pondělí 9. 4. a 14. 5. po ranní mši svaté Vás
zveme na setkání faře, těšit se můţete na posezení a povídání na téma novodobí svatí.
Sbírky: 30. 3. -1.4. Dary na Boţí hrob v Jeruzalémě (kasička u Boţího hrobu)
1. 4. Sbírka na kněţský seminář
15. 4. Sbírka na opravy kostela
PŘIHLAŠOVÁNÍ NA LETNÍ TÁBORY VE FRYŠTÁKU 2018 – SPUŠTĚNO!!!
Je to tady! Léto se blíţí a s ním i naše tábory. Přihlašování je v plném proudu.
ODKAZY PRO on-line PŘIHLAŠOVÁNÍ najdete na webu naší farnosti:
Mladší tábor 8.-16.7.2018 (7-13 let)- https://goo.gl/forms/ZlDHxhXsl53ZS6pa2
Starší tábor 16. - 22.7.2018 (14 - 18 let)-https://goo.gl/forms/HGHckWLGV1wjCZci1
Uţ se moc těšíme!
Mějte se krásně!Za tým vedoucích Monika Hamplová
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V NAŠÍ FARNOSTI
Naše děti se jiţ několik měsíců připravují na přijetí Jeţíše Krista v eucharistii (v prvním sv.
přijímání). Zároveň se děti připravují na svou první svatou zpověď. Na chvíli, kdy zakusí
Boţí odpuštění a odvahu jít dál v dobrém.Věřím, ţe to bude pro naše děti velká slavnost,
kterou bychom měli společně připravit a dát vašim dětem proţít.
Společné setkání s rodiči, proběhne na faře v neděli 22. dubna po večerní mši svaté v
19.00hod.Rovněţ pro děti chystáme společný víkend na faře v Cholině od 27. 4. do 29. 4.
Samotná slavnost sv. přijímání proběhne v neděli 27. května v Litovli 9:30. Den před tím
bude první svatá zpověď dětí, nácvik na první svaté přijímání a příleţitost ke svátosti
smíření i pro vás. Prosím rodiče i farníky o modlitbu za děti a jejich rodiny.
NA VELKÝ PÁTEK ZAČÍNÁ NOVÉNA K BOŢÍMU MILOSRDENSTVÍ
Ze zjevení Pána Jeţíše sestře Faustyně:
„Ţádná duše, která volala mé milosrdenství, se nezklamala, ani
nebyla zahanbena.Lidstvo nenalezne pokoj, dokud se s důvěrou
neobrátí k mému milosrdenství.“
„Skrze tuto novénu k Milosrdenství obdařím duše všemi
milostmi.“ Slovo „všemi“ znamená dosaţení 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 Boţímu 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 moţno přistoupit i několik dní před svátkem Boţího milosrdenství. Ke svatému
přijímání se má přistoupit na svátek Boţího milosrdenství, to je v první neděli po
Velikonocích. „Boţí milosrdenství je účinný lék“(Jan Pavel II.)
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17. 3. 2018
ČÍSLO 2/2018
Srdečně Vám zveme na Slavnostní otevření a ţehnání nové Kříţové cesty v Klášterní
zahradě domova seniorů na Července, které proběhne 24. 3. 2018 ve 14.h.

Drazí přátelé, jak by to bylo, kdyby
s Jeţíšem Kristem vše skončilo Velkým
pátkem na Golgotě a spěšným pohřbem?
To by pak nebylo nic z toho, co tvoří
dějiny křesťanství po dobu 2000 let.
Nebylo by ani Kristovy Církve. Nečetli
bychom si v evangeliích. Neslavili
bychom Eucharistii. Jeţíšův hrob by byl
dávno zapomenutý. Jeţíšovo jméno by
bylo hvězdičkou dávných věků lidstva,
jako jména Platóna nebo Ovidia, a znal by
je jen málokdo. Celé křesťanství stojí
a padá s touto jedinou větou evangelia:
„Proč hledáte ţivého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen!“
Kdyby tato věta evangelia nebyla pravdivá, byli bychom my
křesťané uboţáci, kteří se honí za nějakým neexistujícím fantómem. Ba celé
lidstvo by bylo ubohé, kdyby platilo, ţe moc zla smí mít konečné slovo nad
dobrem. Ţe pravda nakonec prohrává. Ţe mocní světa se mohou beztrestně
radovat z násilí a útlaku, kterého se dopouštějí na svých poddaných. Avšak
Kristův ţivot Velkým pátkem nekončí. Je tu noc vzkříšení, je zde záře
prázdného hrobu: „Proč hledáte ţivého mezi mrtvými?“
Kristus uţ vstal z mrtvých - jako první ze všech zesnulých! Kristus
uţ sedí po pravici Otce, odkud přijde soudit ţivé i mrtvé! Svědkové, kterým
se Pán ukázal, uţ dosvědčují: „My jsme Pána viděli! Naše srdce zase

zahořelo, kdyţ nám vysvětloval smysl
Písma. Jeţíš vstal z mrtvých! Proto i my
o velikonocích právem radostně zpíváme:
„Aleluja! Ţiv buď nad smrtí slavný vítěz!“
Zpíváme si radostně, přestoţe náš ţivot je
ještě uprostřed temnot lidí, kteří nepřijali
světlo Jeţíšova evangelia. I přestoţe jdeme
ţivotem ve stínu smrti, která nás ohroţuje,
právem slavíme Jeţíše Ţivého, vycházející
Slunce, naději pro všechny lidi dobré vůle.
Proto přijďme i o letošních velikonocích
vyznat tu největší pravdu v dějinách,
přijďme sami za sebe říct: „Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení
vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Jeţíši.“ Přeji vám všem velkou
radost ze vzájemných setkání o velikonočních svátcích, i z toho, ţe vaše
srdce s radosti budou moci vyznat a vyzpívat: „Aleluja! Ţiv buď nad smrtí
slavný vítěz!“ o. Miroslav Bambuch
CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA pořádá:
MINIŠKOLKA NA ZKOUŠKU- Úterý 3. 4. od 8.30 do 11.30
Pro děti od 2 let, s sebou svačinu, pití, přezůvky.Tato lekce je zdarma pro
nové uchazeče, dále jiţ platba předem, dle přihlášení.
NÁVŠTĚVA EKOCENTRA SLUŇÁKOV - Středa 25. 4. odjezd od MC v 9.00
Zveme rodiče s dětmi na návštěvu ekocentra Sluňákov, kde bude pro naše děti připraven
naučný program. Cena výletu je: 1 dospělý + 1 dítě 130,- Kč (80,- doprava, 50,- vstup)
Kaţdé další dítě 65,- Kč, (40,- doprava, 25,- vstup) Nutné přihlásit předem do 20. 4.
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ- vţdy v úterý,začínáme 3. 4. v 18.30, dále lichý týden od
17.30, sudý týden od 18.30pod vedením porodní asistentky Bc. Lenky Krškové.Cena 50,Kč, je nutné v pondělí závazně potvrdit účast.
OZNÁMENÍ:
 Sledujte web farnosti, dávám tam aktuální informace - www.farnostlitovel.cz
 Modlitební triduum proběhne od 23. 3. do 25. 3.
 Zpovídám 30 minut před kaţdou mší svatou v týdnu i před pohřbema v neděli 30
minut před ranní mší na Července a litovelskou mší svatou večerní
 Velikonoční zpověď proběhne na květnou neděli 25. 3. od 16. hod.
 Prosíme a vrácení pokladniček POSTNÍ ALMUŢNY 25. 3. na Květnou neděli
 Týden modliteb za mládeţ 18. - 23. 3. texty na webu
 23. 3. od 9 – 18hod. Děkanátní setkání mládeţe v Újezdu u Uničova
 13. – 14. 4. od 18hod. Extreme – Aţ na dno! Děkanátní výsadek pro odváţné mladé
 14. 4. Otevíraní turistické sezóny: 10 -14h. Kaple sv. Jiří - košt mešních vín
10 -14h. Otevřený kostel u sv. Filipa a Jakuba
 Koncert Lubomíra Brabce ve čtvrtek 19. 4. v 19.hod. kostel sv. Marka

BOHOSLUŢBY O VELIKONOCÍCH:
Zelený čtvrtek

29. Března 2018

Mše sv. na památku Poslední večeře
Litovel
18.00 hodin
Mše sv. na památku Poslední večeře
Červenka
19.30 hodin
Adorace před NSO
Litovel
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

30. Března 2018

Poboţnost kříţové cesty v klášterní zahradě
Červenka
15.00 hodin
Velkopáteční obřady
Litovel
18.00 hodin
Modlitba u kříţe
Litovel
19-21 hodin
Velký pátek je dnem přísného postu a dnem rozjímání nad utrpením a smrtí našeho Pána
na kříţi. Vrcholem Velkopátečních obřadů je uctívání kříţe.
Na uctívání kříže můžete přinést květinu.

Bílá sobota

31. Března 2018

Adorace věřících u Boţího hrobu – soukromé
Litovel
9 - 20 hodin
rozjímání o velikosti lásky Ukřiţovaného Pána
Mše sv.z Velikonoční vigilie
Litovel
21.00 hodin
Slavnost Vzkříšení začíná Velikonoční vigilií večer nebo v noci na Bílou sobotu. Večer
po západu slunce se shromáţdí 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

1. Dubna 2018

Slavnostní mše sv.
Červenka
Slavnostní mše sv.
Litovel
Slavnostní mše sv.
Rozvadovice
Na Hod Boţí velikonoční pokračuje a vrcholí slavnost Zmrtvýchvstání
sv. po východu slunce.

8.15 hodin
9.30 hodin
11.00 hodin
Páně slavnou mší

Pondělí velikonoční

2. Dubna 2018

Mše sv.

Litovel

Modlitba
Svoji minulost Tvému milosrdenství,
svoji současnost Tvé lásce, svoji budoucnost
Tvé prozřetelnosti svěřuji, Pane.
P. Pio

8.00 hodin

