
Mše svatá dětská: 16. 4., 30. 4. a 14. 5. v 18:00 

Zkoušky scholy: Zveme děti ke zpěvu ve schole a to 16. 4., 30. 4. a 14. 5. v 17:00  

Sbírky:  3. 4. Dary na Boží hrob v Jeruzalémě (pokladnička u Božího hrobu) 

       4. 4. Sbírka na kněžský seminář 

             25. 4. Sbírka na opravy kostela 

Klub ARCHA: 31. 3., 14. 4., 28. 4. a 12. 5. od 16:30 do 18:00 v MC Rybička (a dále 
jednou za 14 dní.) Biblické příběhy pro děti (3 – 6 let) vede paní katechetka Pavla Eibová.  

Dětské spolčo pro děti od 13 do 17 let:  

16. 4., 30. 4. a 14. 5. v 18:00 mše svatá a po ní setkání na faře.  

Další setkání budou probíhat pravidelně každých 14 dní. 

Informace: Chrudinovah@seznam.cz, mobil: 777 962 242 

Farní knihovna: bude otevřena 11. 4., 25. 4. a 9. 5. před i po mši svaté.  

ZVEME VÁS: 

NÁBOŢENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ 

Biblické hodiny na faře ve středu 31. 3., 7. 4. a 14. 4. od 19:30 h..   

Tématem jsou dějiny církve a svatí. 

PŘÍPRAVA DĚTÍ NA 1. SV. PŘÍJÍMÁNÍ - VÍKEND 9. 4. – 11. 4. 2010 
Odjezd je v pátek po mši svaté v Litovli od kostela sv. Marka na faru do Libiny.  

Jídlo zajištěno. S sebou: spacák, karimatku, papuče, osobní věci. Cena: 100Kč.  

Návrat v neděli po obědě. 

1. sv. přijímání v naší farnosti bude v neděli 6. 6. 2010 v 9:30 u Sv. Marka 

PŘEDNÁŠKA S PROMÍTÁNÍM A BESEDOU NADACE SVATÉHO FRANTIŠKA 

V NEDĚLI 11. 4. 2010 VE 14.30 NA FAŘE 

Nadace Sv. Františka, které odevzdáváme ručně pletené obvazy pro malomocné, se zabývá 

pomocí těm nejpotřebnejším na světě, ohroženým nemocemi, hladem, zimou.  

 

LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY:   
Hola hola, tábor volá!!! 

Rok se s rokem sešel, jaro buší na dveře a s ním i pozvánka na letní 
tábory. Čeká nás na nich spousta dobrodružství, starých a snad i nových 

kamarádů, nadšení vedoucí a úžasné kuchařinky… 

Kluci, holky, pojďte si hrát!! 

KDY?    KDE? 

I. turnus (1. – 6. tř.) 18. – 24. července     Táborové středisko Eliška ve Fryštáku 

II. turnus (7. – 9. tř.) 15. – 21. srpna         Provodov u Zlína 

Kluci a holky, moc se na Vás těšíme a doufáme, že se s Vámi na táboře uvidíme! 

Podrobnější informace v dalším čísle Zpravodaje.  
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Drazí bratři a sestry! 
Silný čas postní doby zve každého z nás, aby rozpoznal tajemství Boha, který se v 

našem životě zpřítomňuje a nám daruje. O to více při letošním závěru postní doby, kdy 

máme možnost prohloubit svou víru skrze lidové misie, které pro nás budou prahem 

k velikonočním událostem, kdy každá křesťanská duše zažije radost se Zmrtvýchvstalým 

Kristem, kterému vděčíme za spásu a život v blízkosti Trojjediného Boha. 
Tato radost do jisté míry záleží na přípravě v době postní a tou bezprostřední jsou 

pro nás v naší farnosti lidové misie. Proto prosím přijměte několik povzbuzení k misijím. 

Co nás čeká a co můţeme pro misie udělat? 
Dát čas 

Lidové misie nám chtějí pomoci najít to podstatné. Oddělit to důležité od toho, co mi život 

zanáší balastem. Udělej si čas na to nejdůležitější - na Pána - a On ti dá čas na všechno 

potřebné. 

Ochotu k obnově 

Žádný pokus změnit svůj život k lepšímu, ani když vyšel naprázdno, není marný a 
zbytečný, pokud je upřímný. Věř, že lidové misie nabízejí možnost obnovit život. Možnost 

udělat změnu, která ti pomůže lépe žít. 

Ztišení a naslouchání 

Hlavní příčina neshod a všech neporozumění mezi lidmi je v tom, že se nesnažíme poctivě 

naslouchat druhému, pochopit ho. Málo mlčíme v pravý čas. Tak, jak mluvíme s lidmi, 

stejným způsobem mluvíme s Bohem. Jestli chceme pochopit Boží plány s naším životem, 

Boží svět, ve kterém žijeme, měli bychom Mu naslouchat. Lidové misie nám nabízejí 

možnost mlčet a naslouchat Bohu. 

Prostor k modlitbě 

Modlitba nám dává uprostřed cizoty a nepohodlí našeho života pocit bezpečí, pocit, že 

jsme pochopeni a přijati Bohem. Co mám v modlitbě Bohu říct? Všechno, co se mi 

namane. Mám dát slovo svému životu, takovému, jaký je konkrétně. Mohu vyprávět Bohu 
o setkáních s lidmi, o tom, co mě právě zaměstnává, o hněvu a zklamání, o radostech a 

krásných zážitcích, o úzkostech a starostech a o své naději. O lidových misiích můžeme říct 

Bohu i to, co zatím leží hluboko ukryto v nás a zažít tak vědomí pochopení a přijetí od 

Boha. 
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 Nejmilejší křesťanské rodiny, drazí mladí, milovaní nemocní a starší lidé, kteří 

žijete v tomto městě a kteří patříte do této farnosti, nechte se vést touhou zvěstovat všem 

evangelium Ježíše Krista. Nečekejte, až přijdou jiní s jinými poselstvími, která nevedou k 

životu; staňte se vy sami Kristovými misionáři všude tam, kde žijete, pracujete, studujete 

nebo trávíte volný čas. Zahajme obnovu života farnosti založenou na výchově rodin a 

mladých k modlitbě, a žijme život jako dar, pocházející od Boha. 
Svěřme naší farnost přímluvě Panny Marie, Královny růžence a Matce míru. Kéž 

Nás Ona vezme za ruku a doprovází nás k Velikonocům, abychom následovali vzkříšeného 

Pána.           Otec Josef  

NA VELKÝ PÁTEK ZAČÍNÁ NOVÉNA K BOŢÍMU 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) 

POUTĚ NAŠÍ FARNOSTI: 
DĚKANÁTNÍ POUŤ za obnovu rodin a kněţská povolání v Olomouci 

17. 4. od 16. hodin v katedrále - Odjezdy autobusů: 

14:50 Červenka, 15:00 Litovel - autobusové nádraží, 15:05 Rozvadovice 

Program: 

16.00 h. – rozjímavá modlitba slavného růžence  

17.00 h. – adorace před vystavenou Eucharistií  

18.00 h. – mše sv. sloužená otcem arcibiskupem Janem Graubnerem  

25. 4. v 9:30 POUŤ U SV. MARKA – ŢEHNÁNÍ POLÍM 

I letos požehnáme půdu pro tento rok, a tak každý, kdo pracuje na poli či na zahrádce, 

dotýká se posvěcené země, z níž jsme živeni, a která se nám stane jednou i místem 

odpočinku našeho smrtelného těla. Dále si chceme od našeho patrona vyprosit ochranu 

před živelnými pohromami. 

POUŤ NA SV. HOSTÝN PRO NEMOCNÉ 

Pořádá Charita a Římskokatolická farnost Litovel 

Úterý 27. 4. 2010 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. 

2. 5. v 8:15 POUŤ U SV. FLORIÁNA VE TŘECH DVORECH  

2. 5. v 9:30 POUŤ U SV. FILIPA A JAKUBA NA STARÉM MĚSTĚ  

BOHOSLUŢBY O VELIKONOCÍCH: 

Zelený čtvrtek 1. Dubna 2010 

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 2. Dubna 2010 

Poboţnost kříţové cesty 
Litovel, 

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 kříži. Vrcholem Velkopátečních obřadů je uctívání kříže. 

Bílá sobota 3. Dubna 2010 

Adorace věřících u Boţího hrobu – soukromé 

rozjímání o velikosti lásky Ukřižovaného Pána 
Litovel 9 - 20 hodin 

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 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 4. Dubna 2010 
Slavnostní mše sv. Červenka 8.15 hodin 

Slavnostní mše sv. Litovel 9.30 hodin 

Slavnostní mše sv. Rozvadovice 11.00 hodin 

Večerní mše sv. Litovel 18.00 hodin 

Na Hod Boží velikonoční pokračuje a vrcholí slavnost Zmrtvýchvstání Páně slavnou mší 

sv. po východu slunce. 

Pondělí velikonoční 5. Dubna 2010 

Mše sv. Červenka 8.15 hodin 

Mše sv. Litovel 9.30 hodin 

Mše sv. Rozvadovice 11.00 hodin 



 


