
Nejen RODINY S DĚTMI, ale i všichni ostatní farníci jsou srdečné zváni na DĚTSKÉ 
MŠE, které budou opět probíhat každou první neděli v mésíci: 1,5., 5,6. a uprostřed měsíce 
v pátek: 13.5., 17,6. Tyto mše doprovázejí svým zpěvem děti, které navštěvují kroužek 
SOHOLIČKA probíhající každé sudé úterý. Rádi tam uvítáme nové zpěváčky školního i 
předškolního věku. Případné dotazy na tel: 604927147- pí Navaříková 
Sbírky:  15.5. Sbírka na církevní školství 
22.5. Sbírka, na opravy kostela 
Klub ARCHA:  
11. 5. a 8. 6. od 16:30 do 18:00 v MC Rybička. Biblické hodiny pro děti 
vede pani katechetka Hana Obšilová. Letošní téma je Jak Bible vypráví o Ježíši. 
Farní knihovna: 24.4., 15. 5., 29.5. a 12. 6, bude otevřena před i po mši svaté. 
SPOLČÓÓÓ  pro mladé... Termíny: 13. 5., 20. 5., 3. 6., 17. 6. a 24. 6. 
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@eTnail.cz nebo tel. 604403478 
POUŤ NA SV. HOSTÝN PRO SEMIORY Pořádá Charita a Římskokatolická farnost 
Litovel Čtvrtek 5. 5. 2016- Odjezd v8:30 od kostela sv. Marka v Litovli Přepokládaný 
návrat do 15:00, Cena: 150,-Kč Váš odvoz i dovoz bude zajištěn v případě potřeby přímo z 
místa Vašeho bydliště. Doprava zajištěna až k bazilice. 
Po celou, dobu výletu pro Vás budou k dispozici pracovníci Charity a kněz. Vyzvedněte si 
přihlášku v kostele,  
Telefon na Charitu: 585 341 444, 736 750 222 
Ministrantský den v Olomouci sobota 14. 5. 2016 – 
 Odjezd z Litovle od kostela v 8,00 Program: do 8:45 Příjezd do Arcibiskupského 
kněžského semináře 8:45  
Program ve skupinkách 
10:00 Mše svátá s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem v kostele sv. Michaela 
11:25 Velká hra 
16:00 Předpokládané ukončení 
Pro ministranty starší 15 let je připraven speciální program. 
S sebou: sportovní oblečeni a obuv, pláštěnku, 20,- Kč jako zápisné. 
Setkaní dětí navštěvující náboženství - „Milosrdenství proměňuje svět" 
Katecheté děkanátu Šternberk a Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk a mládež děkanátu 
Šternberk pořádají setkání pro děti v pátek 20. 5. v Újezdě u Uničova 
Odjezd autobusu Červenka - Škola 7.40, Litovel 7,50 autobusové nádraží 
Program setkáni: 8.30 - 9.30 hod. - příjezd a nácvik písniček ke mši svaté 
9.30 - 10.45 hod. - mše svátá 
10.45 - 12.00 hod. - přestávka na občerstvení - občerstvení zajištěno 
12.00 - 14.00 hod. - hry a soutěže na téma "Milosrdenství proměňuje svět" 
14.00 - 14.15 hod. - závěrečné požehnání - příjezd kolem 15.00h. 
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„Dary  jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze 
jeden Pán. Ty projevy Ducha jsou však dány každému k tomu, aby mohl být užiteční.“ 

(1Kor 12,4-7) 
Toužím po Duchu svatém? 
V sobotu 30. dubna ve svatém roce milosrdenství přijme 31 mladých i starších farníků 
svátost biřmování. Biřmování (z latinského confirmatio) znamená posila, stvrzení, 
upevněni. Svátost biřmováni uděluje biskup nebo jím pověřený kněz pomazáním křižmem 
na čele při současném vkládání ruky a vyslovení slov: „Přijmi pečeť daru Ducha svátého.“ 

Znamená to, že teď naprosto patří Kristu, je navždycky v jeho službách a má příslib Boži 
ochrany. Kdo chce být biřmován, musí být plně přípraven k přijetí tak velké milosti. Má 
rozumem poznat pravdy víry, na nichž, chce odpovědně budovat svůj život, a má umět 
obhájit svou viru i před svým okolím. Má po tomto daru toužit v plně svobodě, celým 
srdcem s jasným úmyslem stát se dospělými křesťanem, který ví, komu uvěřil a rozhodl se 
pro Krista a jeho evangelium. Duch svátý sestoupil na apoštoly o Letnicích, kdy Izraelité 
vzpomínali na Mojžíše, který na Sinaji dostal Desatero, Hospodin, který uzavřel se svým 
lidem smlouvu, mu dal Zákon. Na Kalvárii uzavřel Bůh novou smlouvu, kterou potvrdil 
krví svého Syna. Nyní ji dovršil novým přikázáním. Dal lidu svého Svatého Ducha, ducha 
lásky mezi Otcem a Synem. Žít v Duchu Svatém bude znamenat žít v lásce. Láska je 
základním zákonem církve. Podle ní se má poznat, kdo k církvi patří. Pokud mě láska vede 
k porušení Desatera, není to pravá láska. Láska, která se podřídí Desateru, se očišťuje a 
zdokonaluje. Láska není jen vznešený pocit, ale i vůle dělat dobro pro druhé. Ježíš plný 
Ducha nám ukázal lásku až do krajnosti. Dal za nás život. Láska miluje i za cenu oběti či 
vlastni ztráty. Je třeba se v dnešní době rozhodnout. Jestli chceme sklízet plody Ducha, 
musíme i my žít podle Ducha, a ne podle těla, nebo ducha světa. Kdo žije podle toho, co 
chce tělo, nebo duch světa, sklidí odpovídající plody, mezi které podle sv. Pavla patři: 
smilstvo, nečistota, chlípnost, modloslužba, čarodějnictví, nepřátelství, sváry, žárlivost, 
hněvy, ctižádost, nesvornost, stranictví, závist, opilství, hýřeni a jiné., Chceme-li plody 
Ducha, pak musíme žít jako ti, kteří náleží Kristu a svoje tělo i s jeho vášněmi a žádostmi 
ukřižovali, Proto využijme nastávající slavnost udíleni biřmování k modlitbě za 
biřmovance, ale i k obnově svého vlastního biřmování. Modleme se v rodinách k Duchu 
Svatému a otevírejme se pro Něj, abychom i my byli jeho nástroji a přinášeli do církve a do 
společnosti skutečnou a pravou lásku.            K tomu všem žehná otec Josef 


