Poutě naší farnosti
2. 5. v 8:15 Tři Dvory – Sv. Florián
8. 5. Diecézní pouť v Olomouci k Janu Sarkandrovi
30. 5. v 11:00 Rozvadovice – Nejsvětější Trojice
20. 6. ve 14:30 Červenka – Mariánská pouť s procesím
Mše svatá dětská: 30. 4., 14. 5. a 11. 6. v 18:00
Zkoušky scholy: zveme děti ke zpěvu ve schole a to 30. 4., 14. 5. a 11. 6. v 17:00 na faře
Sbírky: 16. 5. sbírka na opravy kostela
Dětské spolčo pro děti od 13 do 18 let: 30. 4., 14. 5., 28. 5. a 11. 6. v 18:00 mše svatá a
po ní setkání na faře. Další setkání budou probíhat každých 14 dní. Těší se na vás vedoucí
Hana Chrudinová a Klára Havlíčková, Chrudinovah@seznam.cz, mobil: 777 962 242
Klub ARCHA: 28. 4., 12. 5., 26. 5. a 9. 6. 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.
Farní knihovna, bude otevřena 9. 5., 23. 5. a 6. 6. před i po mši svaté.
Nové číslo časopisu Rodinný život - Otcové 21. století
Otcovství, a především význam a chápání otcovství v současnosti, je
stěžejním tématem nového čísla časopisu Rodinný život. Toto téma
vyvolává mnoho otázek – jaký má otec být, co jej činí skutečným
otcem, jak podstatná je duchovní rovina otcovství? V rozhovorech na
ně hledají a nabízejí odpovědi například otec arcibiskup Jan Graubner
nebo tatínek tří dětí František Růžička. Psychoanalytik Luigi Zoja se
zamýšlí nad důsledky opomíjení symbolického rozměru otcovství.
Psychoterapeuti Vladislav Chvála a Ludmila Trapková uvažují nad
nepostradatelností otce. Nechybí příběhy synů, kteří s láskou a
vděčností vzpomínají na své táty. Mladí tatínkové v anketě prozradili, co by rádi předali
svým dětem.
V dalších pravidelných rubrikách pomohou úvahy Sheily Dainow překonat strach ze
selhání v obtížných situacích. Děti se opět setkají s želvičkou Loudalkou a můžou se
zaposlouchat do čtení na dobrou noc. Nechybí pravidelná kulinářská specialita, soutěže,
křížovka, informace o připravovaných akcích pro celou rodinu.
ZVEME VÁS:
RICHARD PACHMAN: čtvrtek 6. 5. v 19.00 v kostele sv. Marka
koncert skladatele, zpěváka, malíře a spisovatele známého jako "ČESKÝ VANGELIS"
doprovod: houslista Vladimir Kirikov a sopranistka Dita Hořínková
vstupné: předpr. 120 Kč, na místě +50 Kč
FARNÍ DEN: neděle 13. 6. od 14:00 v areálu Charity na Vítězné ulici
Pro farníky i dobrovolníky Charity je připraven program plný her a zábavy: soutěže pro
děti, pečené sele a občerstvení. Uvítáme dobrovolný příspěvek, pomoc při organizaci, i
zákusek vlastní výroby.
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"Přijetí tvého Těla a Krve, Pane, ať nás posílí a stane se nám lékem nesmrtelnosti."
Milí bratři a sestry,
prožili jsme krásné chvíle s misionáři, které přešly do oslavy Velikonoc, tak bych
rád poděkoval Vám všem, kteří jste pomáhali a doprovázeli nás modlitbou. Všem Vám
upřímné Pán Bůh zaplať.
Očekáváme seslání Ducha Svatého a to je příležitost nového pohledu na život
s Kristem. Kéž nás tato doba posilní ve víře, k tomu Vám žehná
otec Josef
PŘÍPRAVA DĚTÍ NA 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ –
9.4. - 11. 4. 2010
Děti z naší farnosti strávily víkend na faře v Oskavě,
aby se pod vedením našeho otce Josefa připravily na
svůj velký den, den kdy přijmou první svaté přijímání.
V pátek po večerní mši svaté, se šest dětí, tři kluci a tři
holky, vydali strávit společný víkend v Oskavě a
přitom se připravit na první svaté přijímání.
Děti se během těchto dní naučily věci, které budou
potřebovat, aby mohli přistoupit ke svaté zpovědi a
přijat svátost oltářní. Děti se naučily Boží přikázání –
nejlepší rady od Boha, části svátosti smíření, co pan
farář potřebuje ke mši svaté,… Ve volných chvílích
jsme s dětmi hráli všelijaké hry, šli jsme na procházku, vyjeli na mini výlet a zhlédli
nejeden film.
V neděli ráno jsme posnídali, sbalili se, vše naskládali do aut, šli na mši a poté se vydali
domů. :-D
Magda Navrátilová
PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ VE FARNOSTI
V neděli 6. 6. v 9:30 v kostele sv. Marka budou poprvé přijímat Tělo a Krev Páně děti
z naší farnosti. První svátost smíření bude pro děti v sobotu 5. 6. od 9:00 – 10:00. Po
svátosti smíření je nácvik na neděli. Možnost přijmout svátost smíření pro rodiče a blízké
příbuzné bude v pátek 4. 5. před mší sv.. Po mši sv. bych se rád setkal s rodiči.
Doprovoďme naše děti modlitbou i příkladem, ať první přijímání není poslední.
„Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.“ (Jan 6:54)

OHLÉDNUTÍ ZA LIDOVÝMI MISIEMI V LITOVLI
S odstupem několika dní můžeme uvažovat, čím nám tyto misie
byly, co nám přinesly. Pro někoho to byl čas volání, zamyšlení,
oživení duchovního života, prohloubení víry, posily či duchovního
uzdravení. Byl to opravdu čas milosti pro každého z nás.
Nyní už nemusíme říkat, že poslední lidové misie se v Litovli konaly před 73 lety, ale
v krásném roce 2010. Začaly na svátek sv. Josefa, křestního patrona našeho duchovního
otce a skončily na Květnou neděli. Otec Josef pozval bratry vincentíny, misionáře sv.
Vincence de Paul, otce Stanislava a Lubomíra z Loštic. V průběhu týdne sem přijely i
řádové sestry z Kroměříže, které navštěvovaly nemocné. Za zdárný průběh misií a za
Litovel se modlily sestry v klášterech nejen u nás, ale i na Slovensku a v Hondurasu.
Program misií byl pestrý a rozdělený pro několik kategorií: děti, mládež, ženy, muži,
manželé a senioři. Každý si tedy našel to „své“. Denně se konaly dvě bohoslužby a po
celou dobu byli misionáři k dispozici pro svátost smíření. Mnoho lidí využilo zvláštní
milosti a přistoupilo ke generální zpovědi.
Vzácným okamžikem misií byla páteční křížová cesta městem. V klidné večerní
atmosféře se průvod za zpěvu a modliteb ubíral od kostela sv. Marka přes náměstí,
Svatojánský most a část sídliště K. Sedláka do kostela sv. Filipa a Jakuba. Tato akce však
byla městským rozhlasem vyhlášena jako „křížová výprava“, asi proto nedůvěřiví
obyvatelé Litovle z velké části jen přihlíželi z oken, či zpovzdálí sledovali, co se to děje.
V sobotu se konala slavnostní mše svatá na zahájení děkanátního setkání mládeže
Šternberského děkanátu. Kromě kněží přijal pozvání i Mons. Josef Hrdlička, jehož slova
povzbudila nejen mladé.
Na památku lidových misií byl na kostel sv. Marka umístěn misijní kříž. Jeho uctěním
můžeme získávat částečné odpustky a v den výročí konce misií 28. 3. a na svátek Povýšení
svatého kříže 14. 9. dokonce plnomocné odpustky.
Čas milosti pro nás nemusí skončit, stačí jen otevřít svá srdce Boží lásce a působení
Jeho milosti.
Ludmila Dospivová
POUŤ U PŘÍLEŽITOSTI SVÁTKU SV. FILIPA A JAKUBA V NEDĚLI 2. 5. 2010
• Poutní mše svatá bude sloužena v 9.30 hod.
• od 13 hod. koncertní vystoupení:
A.M.Úlet (Moravičany)
Noaco (Litovel)
Neomluvená absence (Olomouc),
Mutiband (Frýdek-Místek)
V rámci koncertu bude probíhat prezentace a prodej výrobků mateřského centra
Rybička. Dobrovolný příspěvek na vystoupení bude prostřednictvím Charity věnován na
projekt pomoci dětem „Adopce na dálku”.
Akci podpoří svojí účastí lídr kandidátky KDU-ČSL voleb do poslanecké
sněmovny za Olomoucký kraj Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana.
V prostoru Staroměstského náměstí v Litovli budou již od pátku připraveny pro
děti lunaparky a jiné atrakce. Na pouti bude v neděli od rána stánkový prodej poutního
zboží všeho druhu. Po celou neděli je pro návštěvníky zajištěno občerstvení.
Všechny Vás srdečně zveme!
Pořadatelé

CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA „SVATOJÁNEK“ V LITOVLI
Rádi bychom Vás informovali o snaze zřídit v Litovli církevní mateřskou školu.
Výchovně vzdělávací program v MŠ bude založen na křesťanských hodnotách a
principech. V rámci aktivit ve školce budou děti vedeny k rozvoji tolerance, ohleduplnosti,
zdvořilosti, vzájemné pomoci a podpory. Důraz bude kladen na citovou a mravní výchovu,
na vzájemné vztahy dětí ve třídě, na pomoc silnějších slabším, odpuštění. Cílem bude
vytvářet přirozené křesťanské prostředí jako samozřejmou součást kvalitního života.
Vzhledem k tomu, že byla žádost o zřízení podána na MŠMT po řádném termínu,
čekáme nyní na rozhodnutí, zda bude možno zahájit provoz CMŠ již od září 2010 anebo až
v září příštího roku. O výsledku rozhodnutí MŠMT budete do 2 měsíců informováni.
Zřizovatel:
Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 9, 771 01 Olomouc
Adresa školy:
Vítězná 1129, 784 01 Litovel
Provozní doba: 7.00h - 15.30h
Počet dětí:
max. 25 dětí (děti 3 – 7let)
Měsíční příspěvek na provoz MŠ: 250,- Kč ( i předškoláci )
Stravování: jídlo bude dováženo ze školní jídelny – vývařovny ul. Studentů č. 91, Litovel.
Bližší informace a přihlášky na římskokatolické faře v Litovli.

CHARITA INFORMUJE:
POSTNÍ ALMUŽNA 2010
Děkujeme za Vaše dary, kterými jste v postním období přispěli na
pomoc potřebným a podíleli se tak na obnově starobylé křesťanské
tradice v podobě almužny. Tyto dary budou použity prostřednictvím
Charity na pomoc potřebným. Celkový výtěžek postní almužny
ve farnosti Litovel 9 126,- Kč.

Charitní mateřské centrum Rybička zve všechny k návštěvě
stánku Charity na pouti u příležitosti svátku Filipa a Jakuba
v neděli 2. 5. 2010. Můžete si vybrat z výrobků, které vytvořily
maminky z Mateřského centra (FIMO, pedig, perníčky atd.) a
přispět tak na projekt Adopce na dálku.
Na místo animátorky Mateřského centra byla vybrána paní Jarmila
Dospivová z Rozvadovic. Přejeme mnoho úspěchů v nové práci.
Od 1. 5. 2010 dochází ke změně programu MC, bližší informace na samostatném letáku.

I. BENEFIČNÍ KONCERT NA PODPORU PROJEKTŮ CHARITY
Charita Šternberk – středisko Litovel pořádá v sobotu 22. 5. 2010 v 17:00
v koncertním sále Městského klubu
V programu vystoupí: Helena Kocůrková – houslový virtuos
Karel Kocůrek - hra na staré historické nástroje
Palora - Pěvecký sbor Gymnázia Jana Opletala Litovel
Akce je pořádána pod záštitou Města Litovel a starosty Města MVDr. Vojtěcha Grézla.
Akci svou účastí podpoří Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje.
Ing. Ludmila Zavadilová

