
DĚTSKÁ SCHOLA: 8.3. a 22.3. po mši svaté na faře

DĚTI VÍRY každou první středu v měsíci od 15.00 do 16.00 v MC Rybička –
Tereza a Markéta Soldánovy - tel. 734 355 722, mail: terezasoldanova@centrum.cz

PONDĚLNÍ SETKÁNÍ PRO SENIORY - v pondělí 11. 3., 25.3. (biblická hodina) a 8.4. 
po ranní mši svaté Vás zveme na setkání faře. Těšit se můžete na posezení s občerstvením a
povídání na různá témata.

Sbírky:  Dary na Boží hrob v Jeruzalémě (kasička u Božího hrobu)
20. 4. Sbírka na kněžský seminář
21. 4. Sbírka na opravy kostela

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA LETNÍ TÁBORY VE FRYŠTÁKU 2019 – SPUŠTĚNO!!!
Je to tady! Léto se blíží a s ním i naše tábory. Přihlašování je v plném proudu.
ODKAZY PRO on-line PŘIHLAŠOVÁNÍ najdete na webu naší farnosti:
Mladší tábor 12. - 19. 7. 2019 (7-13 let)     - https://goo.gl/forms/hFQRyz7KsbzY9T9A2
Starší tábor 21. - 28. 7. 2019 (14 - 17 let) - https://goo.gl/forms/jZqmx9CEJhknTRyu1
Už se moc těšíme!   Mějte se krásně!
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V NAŠÍ FARNOSTI
Naše děti se již několik měsíců připravují na přijetí Ježíše Krista v eucharistii (v prvním sv.
přijímání). Zároveň se děti připravují na svou první svatou zpověď. Na chvíli, kdy zakusí
Boží odpuštění a odvahu jít dál v dobrém. Věřím, že to bude pro naše děti velká slavnost,
kterou bychom měli společně připravit a dát vašim dětem prožít. 
Společné setkání s rodiči, proběhne na faře v pátek 26. dubna po večerní mši svaté v 19.00.
Rovněž pro děti chystáme společný víkend na faře v Cholině od 10. 5. do 12. 5. 
Samotná slavnost sv. přijímání proběhne v neděli 19. května v Litovli 9:30. Den před tím
bude první  svatá  zpověď dětí,  nácvik na první  svaté  přijímání  a  příležitost  ke svátosti
smíření i pro vás. Prosím rodiče i farníky o modlitbu za děti a jejich rodiny.

NA VELKÝ PÁTEK ZAČÍNÁ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ
Ze zjevení Pána Ježíše sestře Faustyně:
„Žádná 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 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.)
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Drazí bratři a sestry,
postní  doba  nás  znovu  vybízí  k pokání.  K vlastnímu  sebehodnocení,

zamyšlení se nad mým životem. Co všechno se v mém nitru odehrává a jestli to
vůbec já sám stačím vnímat. Čas plyne stále stejně, a přesto se nám někdy zdá,
jako by plynul velmi pomalu anebo naopak velmi rychle. Ale pravda a skutečnost
je taková, že čas je stále ve stejném pohybu. Čas plyne stále stejně, rovnoměrně.
To jen člověk ho mnohdy chce uspíšit nebo naopak zpomalit, někdy také vrátit
zpět. Ale tohle vše není potřeba. Jediné, co je potřeba, je vážit si času, který nám
byl pro náš život dán. Vážit si každého okamžiku, který prožívám. Protože každý
okamžik je odrazem mého života. 

V době postní bychom se především měli zamyslet, co vlastně znamená postit
se.  Protože  v našem  duchovním  životě  je  tento  půst  předzvěstí  skutečného
zmrtvýchvstání.  Postit  se znamená pozastavit se, umenšit  se ke správné pokoře.
Ponořit se do svého nitra. Nepoukazovat na druhé, nesoudit druhého člověka za
jeho chyby a nedostatky, ale jediné, co můžu a musím udělat, je podívat se sám na
sebe. Ale ne jen tak letmo – jakože všechno je přece v pořádku. Ne. O tom doba
postní není. 

Protože jediným cílem nás křesťanů je začít u sebe. Očistit na prvním místě
své  nitro.  A to  když  dokážu,  nebudu už  chtít  nikoho napravit.  Dokud  ve  mně
samém je jen skulinka temnoty, stále budu mít tendenci někoho polepšit, změnit,
napravit  ho.  Ale  ve skutečnosti  tuto  nápravu  potřebuji  já  sám.  Touha  každého
lidského srdce je být čisté. Touha každého srdce směřuje k lásce. Ale nejprve tu
lásku musím dát do každého, ano, do každého okamžiku, který prožívám. 

A teď se zamysleme, jak prožíváme každý okamžik. Jak prožíváme čas, který
plyne  stále  stejně.  Dáváme  skutečnou,  nezištnou  a  nesobeckou  lásku  opravdu
do každého okamžiku našeho života? Jak prožíváme čas, který nám byl k našemu
životu dán. Zaměřujeme se opravdu především sami na sebe v nápravě a očištění
svého srdce? Vyzařuje z nás skutečný pokoj a láska v každém okamžiku? 

A o této úvaze je doba postní….
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CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA pořádá:
SETKÁNÍ MAMINEK - pátek 22. 3. od 9.00 do 11.00
Zveme maminky s miminky, které by měli zájem o pravidelné setkávání 
s dětmi 3 -12 měsíců. Přijďte, ať o vás víme, domluvíme si čas, který vám 

nejvíc vyhovuje.. 
BAZAR – PRODEJ OD MAMINEK - st 27. 3.  8.00 – 17.00 a čt 28. 3. 8.00 – 10.00
Prodej dětského oblečení, těhotenského oblečení, věcí na děti, sportovního vybavení apod., 
sezona jaro/léto. Bližší informace v MC.
PŘIPRAVUJEME – st 10.4. - přednáška Mgr. J. Haldy
Noemova archa,  19. 8. - 23. 8., děti 4 - 6 let, cena 1200,-Kč, denně 6.30 (8.00) - 16.00
Nutné zaplatit zálohu 50% částky do konce března 2019
V     době jarních prázdnin11. 3. -15. 3. je MC zavřeno.

KNIŽNÍ OKÉNKO
Milí  knihosrdcaři,  zvláště  Vy,  co  sice  máte  ke  čtení  kladný vztah,  ale  ze  všemožných
důvodů Vám na ně nezbývá čas, co třeba právě v postní době povzbudit svou duši knihou?
Určitě  pak rozjímání  i  sebezpytování,  naše osobní cesta k Trojjedinému Bohu a Panně
Marii povede méně proniknutými hlubokými vrstvami naší osobnosti.
Nebojme se ani „tlustých“ knih. Klamou svou formou. Často vejdou do našeho času jako
dobrý  pokrm,  přímo  delikatesa,  a  „sníme“  je  s velkým  potěšením.  Takové  je  setkání
s Ježíšem  ve  dvou  knihách  obsažné  románové  epopeje  Romana  Brandstaettera  Ježíš
z Nazareta.  Autor  je  Žid  konvertita.  V předmluvě  J.Grzegorczyk  cituje  úryvek
Braenstaetterovy  básně,  který  je  dobrým  mottem  k otázce  o  naší  lidské  identitě  a
pravdivosti našeho života. Dovolím si ho opsat:

„Mnoho jsem bloudil. Má lítost je korunním svědkem tohoto vyznání.
Ale cokoli se v mém životě dělo,
Vždy jsem tě miloval. (…)
Pane, včera jsem byl někým jiným,
Než jsem dnes.
Pověz mi tedy,
Který z nás dvou 
Já včerejší
Či já dnešní
Je mým pravým
Já?  
A na to Pán odpověděl:
„Jsi tím, kým budeš zítra, můj synu….“

Parafrázuji  dále  slova  z předmluvy.  Jsme  tím,  čím  budeme  na  věčnosti,  ale  člověk  je
cestou, kterou si musíme projít a kterou si prošel náš Pán Ježíš.

OZNÁMENÍ:
 Sledujte web farnosti, dávám tam aktuální informace - www.farnostlitovel.cz
 Modlitební triduum matek proběhne od 29.3. do 31. 3.
 Velikonoční zpověď proběhne na Květnou neděli 14.4. od 16. hod.
 Prosíme a vrácení pokladniček POSTNÍ ALMUŽNY 14.4. na Květnou neděli 

 Koncert Stabat Mater – 30.3. 17.00 kostel sv. Marka
 13. 4. Otevíraní turistické sezóny: 10 -14h. Kaple sv. Jiří - košt mešních vín

        10 - 14h. Otevřený kostel u sv. Filipa a Jakuba 

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH  :

Zelený čtvrtek 18. dubna 2019
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 19. dubna 2019

Pobožnost křížové cesty v klášterní zahradě
Červenka – 
klášterní 
zahrada

15.00 hodin

Velkopáteční obřady – na uctívání kříže si přineste 
květinu

Litovel 18.00 hodin

Modlitba u kříže 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.
Na uctívání kříže můžete přinést květinu.

Bílá sobota 20. dubna 2019

Adorace věřících u Božího 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 21. dubna 2019
Slavnostní mše sv. Červenka 8.15 hodin
Slavnostní mše sv. Litovel 9.30 hodin
Slavnostní mše sv. Rozvadovice 11.00 hodin

Na Hod Boží velikonoční pokračuje a vrcholí slavnost Zmrtvýchvstání Páně slavnou mší
sv. po východu slunce. Slavnostní mše svatá spojená s žehnáním pokrmů.

Pondělí velikonoční 22. dubna 2019
Mše sv. Litovel 8.00 hodin
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