
ŠKOLKOVÁ SCHOLIČKA pro děti 3+ bude v úterý 11. 4. a 25. 4. od 16:00 do 16:45 

v CMŠ Svatojánek v odd. Broučci. Na děti i maminky se těší Markétka a Bára 

DĚTSKÁ SCHOLA: Zveme všechny děti, které chtějí zpívat Pánu, aby přišly do dětské 

scholy, která bude probíhat kaţdý druhý a čtvrtý pátek od 17. hod. na faře. Schola by měla 

být pro děti školního věku. Budeme se těšit na kaţdý hlásek.  

Termíny zkoušek: 7. 4., 21. 4. – v dubnu výjimečně 1. a 3. pátek! 12. 5. a 26. 5.  
 

DĚTSKÉ MŠE v Litovli budou probíhat kaţdý druhý pátek v měsíci v 18h. v kostele 

sv. Marka (21. 4. a 12.5.). Tyto mše bude schola doprovázet svým zpěvem. 
 

DĚTI VÍRY jsou kaţdou první středu v měsíci (5. 4.) od 15.15 do16.00 - společenství dětí 

4+.  Společně budeme poznávat Bibli, modlit se, zpívat a hrát si.  

            Vedou M. + T. Soldánovy 

SPOLČO PRO MLADÉ: Ahoooj! Je ti 12-17 let?? Tak neváhej a přijď se za námi 

podívat. Co obsahuje naše setkání?? Modlitba, probrání témata dnešní doby a v neposlední 

řade si i něco zahrajeme. Budeme se scházet vţdy 2. a 4. pátek v měsíci a to na faře 

v Litovli po mši svaté. (14. 4. a 28. 4.) Mooooc se na tebe těšíme!!! Nikola Hamplová  

kontakt: 604 403 478, e-mail: Hamplova.Nikola@email.cz 

Sbírky: 16. 4. Sbírka na opravy kostela 

14. - 16. 4. Dary na Boţí hrob v Jeruzalémě (kasička u Boţího hrobu) 

15. 4. Sbírka na kněţský seminář 

Farní knihovna: Kníţky z farní knihovny je moţné zapůjčit kaţdou neděli po mši svaté. 

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.) 

CÍRKEVNÍ MŠ SVATOJÁNEK v Litovli vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitel/ky 

a rovněţ učitel/učitelka MŠ.. Bliţší informace na cmslitovel@email.cz, 

více info na www.svatojanek.cz nebo na tel. 734435239 

©Vydala Římskokatolická farnost sv. Marka v Litovli 
Neprodejné, pouze pro vnitřní potřebu. 
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  FARNÍ ZPRAVODAJ 
 

     ŘÍMSKOKATOLICKÉ 

                FARNOSTI LITOVEL 
 

  24. 3. 2017 

          ČÍSLO  3/2017 

 

Drazí bratři a sestry, 
 přiblíţily se k nám Velikonoce. Dny, ve kterých si připomínáme Jeţíšovo zatčení, 

potupné ukřiţování a pohřeb, a následně den, kdy vstal z mrtvých. To všechno jiţ známe 

řadu let. A kaţdý rok se to opakuje. Klademe si tedy otázku, jestli to všechno má nějaký 

hlubší smysl. Znovu a znovu proţívat to stejné? Nebyla by lepší nějaká změna, něco 

nového? Nepatří všechny tyto události do církevního skanzenu? 

 Moţná ţe i patří. Jak zpívá jedna populární píseň:nač vracet film zpátky, když 

v něm nehrajem. Opravdu nemá smysl dívat se na něco dvakrát, ţivot nabízí víc neţ jen 

reprízu. A ani Jeţíš netouţí po tom, abychom jeho ţivot vnímali jako minulost, záznam ze 

starých dob. On je ţivý a ţije uprostřed nás. Ne na plátně filmových kin, ani na jevištích 

v muzikálech „Jesus Superstar“, ale v kaţdém slově, které vychází z jeho úst, jeţ se 

ve mně, který naslouchám, stává ţivotem, realitou, tím, co mě ovlivňuje, určuje a přetváří.  

On se  nedá  slyšet na ulicích, na rozích ulic, není komediant a po levné popularitě 

netouţí, ale ozývá se v srdci, v mysli člověka. Touţí, aby byl člověk Boţím slovem 

zasaţen. Nemluví k druhým, mluví ke mně. Nezajímá ho, co si druzí o mne myslí, nebere 

na jejich slova ohled, dívá se však na mne, jaké poselství nesu o sobě i o něm. Touţí po 

tom, abych se stal vidoucím, přestal být slepý a začal vnímat realitu a následně budoucnost 

ţivota, do které mám pomoci vstoupit svým dětem.  

Jakou jim chci nechat ţivotní pravdu? Staňte se součástí moderního světa, vytěţte 

z něj co nejvíce, vţdyť zadarmo ti nikdo nic nedá, bij se o to, co je tvoje? Nebo jim chci 

ukázat umění, jak utvářet vztahy, vţdyť to nejvzácnější máš v tom, s kým ţiješ, v tom, ţe 

pro něj v sobě utváříš místo svobody, ve které můţe rezonovat i jeho pravda, pohled na náš 

společný ţivot? 

A nad tím vším je pohled Boţí, to jak nás vidí sám Jeţíš. Kdyţ říká: „Kdo je má 

matka, kdo jsou mí příbuzní?Všichni, kteří slyší můj hlas, kteří se nade mnou nepohorší.“  

Kdo nezavřou oči před jeho rozbitým zkrvaveným tělem, které nemá ţádnou krásu, kteří 

za tím vším vidí lásku, která pro mne a za mne umírá, protoţe mi dává to nejvzácnější - 

svůj ţivot. Ţivot boţího syna a boţí dcery. 

 Přijď tedy i ty přemýšlet nad svým ţivotem do ticha kostela, té novodobé 

Getsemanské zahrady. Vnímej  ticho i mlčení ze strany Boţí, ale i  zápas Jeţíše, který měl 

dost moci, aby se zachránil, tedy měl moţnost podlehnout pokušení, ţe přeci on za nikoho 
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nemusí tak nelidsky trpět. Kdyby tomu podlehl, nespočinula by na něm tíha za hřích celého 

světa. On však se rozhodl pro poslušnost k Otci, nechtěl zničit toto pouto s ním. 

Mne i tebe zve, abychom společně přemýšleli o lásce Boţí. Před tebou i přede 

mnou leţí pozvánka velikonočního třídenní - proţít tři dny s Jeţíšem, ztratit svůj čas, „stát 

se chudým“… nebo taky „bohatým“?! Chceš-li, můţeš, staň se bohatým.  

              Na společnou cestu Velikonocemi zve i váš otec Miroslav 

CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA pořádá: 

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ- MALBA KRASLIC VOSKEM 

Čtvrtek 6. 4. od 9.00 -12.00 

Místo dopoledne s programem,pro děti i pro maminky. S sebou 

vyfouklá vajíčka. 

Čtvrtek 13. 4. MC zavřeno – velikonoční prázdniny 

HOKUSY A POKUSY S IVOU- 20. 4. od 14.30 – 15.30 

Krouţek jednoduchých přírodovědných pokusů 

lektorka: Mgr. Ivana Kubíková 

CESTA ZA ZVÍŘÁTKY- výlet na Doubravský Dvůr, cena výletu 40,- Kč, 

Úterý 25. 4. odjezd v 9.30 od Charity, návrat kolem 11.30, nutné přihlásit v MC do 15. 4. 

Zveme rodiče s dětmi - pojeďte s námi na soukromou farmu, koukneme na zvířata, 

techniku,…jakto chodí na farmě.Moţnost zakoupení jejich mléčných výrobků. 

Výlet do ekocentra SLUŇÁKOV ve středu 3.5. - kdo má zájem, přihlaste se v MC. 
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 chvíly, 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 31. dubna po večerní mši svaté v 19.00 hod. 

Rovněţ pro děti chystáme společný víkend na faře v Cholině od 21. 4 do 23. 4.  

Samotná slavnost sv. přijímání proběhne v neděli 28. května. 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. 

OZNÁMENÍ: 
 Sledujte web farnosti, dávám tam aktuální informace - www.farnostlitovel.cz 

 1. 4. Arcidiecezní setkaní ve Zlíně info ke společné dopravě 731 402 149 

 Týden modliteb za mládeţ 2. - 9. 4. 2017 texty na webu 

 Prosíme a vrácení pokladniček POSTNÍ ALMUŢNY 2017 na Květnou neděli 9. 4. 

 Velikonoční zpověď proběhne na květnou neděli 6. 4. od 16. hod. 

 DIVADLO - Kříţová cesta v obrazech po večerní mši svaté na Květnou neděli 

9. dubna u sv. Marka. 

 Schóla na Července – Bylo by dobré, abychom zaloţili scholu i na Července.  Zveme 

kaţdého, kdo rád zpívá a chtěl by pozvednout krásu zpěvu na Července. Pokud máte  

zájem se zapojit, přijďte před nebo po nedělní mši na kůr. Budeme rádi za kaţdou 

posilu v hlase! 

 Zpovídám 30 minut před kaţdou mší svatou v týdnu i před pohřbem 

a v neděli 30 minut před ranní mší na Července a  litovelskou mší svatou večerní 

BOHOSLUŢBY O VELIKONOCÍCH: 

Zelený čtvrtek 13. Dubna 2017 

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 14.  Dubna 2017 

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 kříţi. Vrcholem Velkopátečních obřadů je uctívání kříţe. 

Na uctívání kříže můžete přinést květinu. 

Bílá sobota 15. Dubna 2017 

Adorace věřících u Boţího hrobu – soukromé 

rozjímání o velikosti lásky Ukřiţovaného 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 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 16. Dubna 2017 
Slavnostní mše sv. Červenka 8.15 hodin 

Slavnostní mše sv. Litovel 9.30 hodin 

Slavnostní mše sv. Rozvadovice 11.00 hodin 

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

sv. po východu slunce. 

Pondělí velikonoční 17. Dubna 2017 

Mše sv. Litovel 8.00 hodin 
 

 Modlitba za dar rozlišování 
 

Boţe, dej mi sílu, abych změnil věci, které změnit mohu, 

dej mi trpělivost, abych snášel věci, které změnit nemohu 

a dej mi moudrost, abych obojí od sebe odlišil. 
 

Fridrich Öttinger 
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