
Poutě v naší farnosti 
27. 4. v  9:30 Sv. Marek v Litovli – žehnání polím  

4. 5.   v  8:15 Sv. Florián ve Třech  Dvorech  
4. 5.   v  9:30 Sv. Filip a Jakub v Litovli na Starém městě 

 

První sv. přijímání dětí ve farnosti 
V letošním roce bude 1. svaté příjímání probíhat v neděli 18.5.2008. Děti s rodiči 
budou moci přistoupit k svaté zpovědi v sobotu 17. 5. od 8:00 před mší sv., která 

bude sloužena za děti naší farnosti v 9:00 hod. 

 

Mše na úmysly Společenství Modliteb matek :  12. 4. a 17. 5. v  9:00 

Mše svátá dětská:  4. 4. , 18. 4., 2. 5. a 16. 5. v 18:00 

Farní knihovna bude otevřena v neděle: 13. 4., 27. 4. a 11. 5. , a to před 

mší sv. i po mši sv. 

Zkoušky scholy: 4. 4. ,18. 4., 2. 5.  a  16. 5. v 17:00 na faře  

Sbírky: 13. 4.  a 18. 5.  sbírka na opravy kostela   

   11. 5. na církevní školy  
 

ZVEME VÁS:  
Hradišťan: úterý 6. 5. v  19. hod. 

koncert v kostele Sv. Marka 

 

Farní den: neděle 1. 6. od 14:00  

Odpoledne pro rodiny z naší farnosti v areálu Charity Litovel na Vítězné ulici  

 

POUŤ NA SV. HOSTÝN PRO NEMOCNÉ 
Pořádá Charita Litovel a Římskokatolická farnost Litovel 

Úterý 29. 4. 2008 od 8:30 do 15:00 

Cena: 200,-Kč (v ceně je zahrnuta doprava i oběd) 

Váš odvoz i dovoz bude zajištěn přímo z místa Vašeho bydliště.  
Po celou dobu výletu pro Vás budou k dispozici pracovníci 

Charity a kněz. 
 

Vydala Římskokatolická farnost sv. Marka v Litovli 

Neprodejné, pouze pro vnitřní potřebu. 
 

Kontakt : P.  Josef Rosenberg, 732562829 

                                    farnost.litovel@centrum.cz 

  FARNÍ ZPRAVODAJ 

  

          ŘŘÍÍMMSSKKOOKKAATTOOLLIICCKKÉÉ  

                                FFAARRNNOOSSTTII  LLIITTOOVVEELL  

                         5. 4. 2008 

 
 

Milí farníci, 
Nacházíme se v době velikonoční, kdy nám zaznívá slavné Aleluja, všeobecně 

známé hebrejské slovo, které znamená „chvalte Pána“. Během velikonoční doby 

nás čeká také oslava našeho farního patrona sv. Marka. Na svátek sv. Marka, se 
tradičně konají procesí do polí. Také v naší farnosti budeme vyprošovat hojnou 

úrodu a Boží požehnání polím, zahradám, lukám, sadům, lesům, parkům, 

rybníkům i řekám… tedy přírodě v celé litovelské farnosti.  
Toto žehnání proběhne při nedělní mši 27. 4. v 9:30. 

 

Historie svátku sv. Marka 
Tyto prosebné dny pocházejí ze starokřesťanské tradice a mají svůj hluboký 
teologický smysl i v našich časech. Slavení svátku sv. Marka máme zaznamenáno 

v římské liturgii až od poloviny 11. století, zatímco prosebný den pochází z ještě 

daleko starší tradice, a tak se stalo, že při zařazení sv. Marka do kalendáře se tento 

světec zároveň stal také patronem zrna i polí. 

 

Tímto tradičním úkonem žehnání je půda, která dává úrodu v celém okolí Litovle, 

znovu požehnána 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. Jako semeno kladené do úrodné země, které 

povstane a vydá stonásobný užitek, tak i my z hrobu vstaneme a náš užitek bude 

veliký – což nás učí sv. Marek ve svém Evangeliu, když hlásá Zmrtvýchvstání 
Krista i budoucí slávu zmrtvýchvstání těch, kteří v něho uvěřili. 

 

Pevně věřím, že prožijeme požehnanou velikonoční dobu i v blízkosti našich 
farních patronů - sv. Marka, sv. Filipa a sv. Jakuba, které budeme oslavovat. 

     P. Josef 

http://email.seznam.cz/readMessageScreen?sessionId=&folderId=inbox&messageId=1799&messagePos=1##


PROJEKT ADOPCE NA DÁLKU 
umožňuje vybraným dětem získat vzdělání přímo v jejich 

přirozeném kulturním prostředí a tím, společně s dalšími 

rozvojovými projekty, zároveň podporuje rozvoj celé 

komunity.  

V současné době projekt Rozvojového střediska ADCH 

Praha - Adopce na dálku® pomáhá prostřednictvím dárců 

více než 16.000 dětem v Indii, Ugandě, Kongu, Zambii, Thajsku, 

Bělorusku, Litvě a Kazachstánu. Jedná se o děti z nejchudších rodin, které z 

finančních důvodů dříve nemohly chodit do školy a nebo by školu ze 

stejných důvodů musely předčasně opustit. 

Za roční částku  cca 5000 – 7000,- Kč  získá dítě školné, školní pomůcky, 

uniformu a základní zdravotní péči. 20 % příspěvku podporuje 

prostřednictvím menších i větších projektů rozvoj komunity, ve které dítě 

žije (např. kurzy alfabetizace pro rodiče/opatrovníky dětí, rekonstrukce škol 

a další).  

Dítě píše svému dárci 2 dopisy ročně, partnerská organizace posílá jednou 

ročně školní vysvědčení s aktuální fotografií dítěte. 

Podporovat dítě může nejen jednotlivec, ale i rodina, skupina přátel, třída, 

škola nebo firma. 

 

Děkujeme všem, kteří zakoupením losů do  tomboly charitního plesu 

podpořili náš projekt Adopce na dálku. Z takto získaných peněz jsme 

uhradili další rok studia našemu adoptivnímu synovi Preethamovi v 

Indii a dokonce zbylo i tolik, že jsme mohli adoptovat další dítě – 

čtrnáctiletou dívku   Anett z Ugandy. 

         Ing. Ludmila Zavadilová  

Charita Litovel 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Duchovní správce děkuje všem, kteří jakoukoli službou pomohli připravit 

důstojnou oslavu (největších křesťanských svátků) velikonoc ve farnosti. 

Poděkování všem, kteří přispěli finančními dary, a nedávali jen ze svého 

nadbytku, ale i z nedostatku. Poděkování také všem, kteří společné dílo 

podporovali svými modlitbami a obětmi zvláště nemocným, kteří se již 

nemohou zúčastňovat bohoslužeb. Přeji požehnanou dobu velikonoční a 

těším se na další spolupráci.         P. Josef 

„DĚTSKÉ SPOLČO“ 
Kdo jsme? Středoškoláci a vysokoškoláci 

ve věku sedmnáct až pětadvacet let. 

Scházíme se pravidelně jednou za čtrnáct 

dnů na faře u otce Josefa, který stál u 

zrodu našeho společenství před čtyřmi 

roky. Naše setkání obvykle začíná 

společnou modlitbou a následuje otevřená 

debata na předem zvolené duchovní téma. 

Poněvadž vnímáme pozitivní přínos našich 

setkání, rádi bychom toto velké 

dobrodružství, které spočívá v hledání 

pravdy o vztahu Boha k člověku, nabídli i 

našim mladším kamarádům. Naše 

myšlenka byla uvedena v život přesně před 

třemi měsíci, kdy vzniklo spolčo pro mládež ve věku od čtrnácti do 

sedmnácti let.  Vás všechny, kteří by se rádi zapojili do našich společných 

aktivit, rádi přivítáme na našem dalším setkání „spolča mládeže“, které se 

uskuteční v pátek 2. května v 18.45 na litovelské faře.  

Další akce pro naše mladší kamarády je plánovaná na 18. – 20. dubna, kdy 

stráví víkend na faře v Libině. Tento víkend bude obsahově velmi podobný 

našim setkáním, navíc obohacený o různá dobrodružství a také o 

společenské hry.  

Na nové tváře našeho spolča se těší vedoucí:  

Markéta Boháčková, e-mail: 3.skritek@seznam.cz, mobil: 776 068 452 

Hana Chrudinová, e-mail: Chrudinovah@seznam.cz, mobil: 777 962 242 

 

POUŤ ZA OBNOVU RODIN A NOVÁ DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ 

Pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání -  pro děkanát Šternberk a 

Hranice - se uskuteční v sobotu 17. května v katedrále v Olomouci. 

Duchovní program začíná v 16.00 hodin, končí mší v 18.00 hodin. Doprava 

bude upřesněna později v kostele. 

Máme za co prosit, vždyť problémů v rodinách je dost a toto je prostředek 

jak si vyprosit požehnání pro své blízké i pro sebe. Dále je tato pouť 

zaměřená na prosby za nová kněžská a řeholní povolání, což je také palčivá 

otázka místní církve, a tak bych byl rád, kdyby se poutě zúčastnilo co nejvíc 

farníků. Předem moc děkuji za váš čas i oběti.          P. Josef 
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