Příležitost ke sv. smíření: 17. 4. od 16:00 do 18:00 ve farním kostele sv. Marka
Mše svatá dětská: 29. 4. a 13. 5. v 18:00
Zkoušky scholy: Zveme děti ke zpěvu ve schole a to 29. 4. a 13. 5. v 17:00
Sbírky: 17. 4. Sbírka na opravy kostela
23. 4. Dary na Boží hrob v Jeruzalémě (pokladnička u Božího hrobu)
24. 4. Sbírka na kněžský seminář
Příprava na svátost biřmování: 29. 4. a 13. 5. v 19:00 na faře v Litovli
Klub ARCHA: 20. 4., 4. 5. a 18. 5. od 16:30 do 18:00 v MC Rybička (a dále jednou za 14
dní.) Biblické příběhy pro děti (3 – 7 let) vede paní katechetka Marie Stejskalová.
Farní knihovna: bude otevřena 17. 4., 1. 5. a 15. 5. před i po mši svaté.
Nové číslo časopisu Rodinný život – Muž – hlava rodiny
Hlavní téma se týká mužů a pohledu na muže jako hlavu rodiny. Jak
chápou a prožívají dnešní muži, jejich ženy a děti tuto metaforu?, ptali
jsme se. Bosý karmelitán Petr Glogar v rozhovoru vystihuje, že dnešním
mužům chybí jejich otcové, a povzbuzuje myšlenkou, že ke zralosti
mužů-otců mohou vést i kroky zpočátku nezralé. Tatínek dvou dcer a
porodník Jiří Labounek vypráví o tatíncích u porodu a otevřenosti novým
zkušenostem. Zdeněk Michalec, organizátor akcí pro muže, o
celoživotním úkolu být otcem a Luboš Nágl objevuje novou životní roli –
dědečkovství. V pravidelných rubrikách týkajících se výchovy a vztahů se dočtete
například o nezbytnosti postavit se proti nezralosti vlastních dětí, o způsobech podpory
křehkého mužského ega a pravdivosti k sobě sama a vlastní životní cestě. Stejně jako
v předchozích číslech nechybí námořnická pohádka na dobrou noc, recept pana Nágla,
setkání s želvičkou Loudalkou, soutěže, křížovka a informace o připravovaných akcích.

POUTĚ NAŠÍ FARNOSTI:
POUŤ NA SV. HOSTÝN PRO NEMOCNÉ
Pořádá Charita a Římskokatolická farnost Litovel
Čtvrtek 28. 4. 2011 Odjezd v 8:30 od kostela sv. Marka v Litovli
Přepokládaný návrat do 15:00
Cena: 150,-Kč (v ceně doprava, možnost dokoupení oběda)
Váš odvoz i dovoz bude zajištěn v případě potřeby přímo z místa
Vašeho bydliště. Po celou dobu výletu budou k dispozici pracovníci Charity a kněz.
1. 5. v 8:15 POUŤ U SV. FLORIÁNA VE TŘECH DVORECH
1. 5. v 9:30 POUŤ U SV. MARKA – ŽEHNÁNÍ POLÍM
I letos požehnáme půdu 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. Dále si chceme od našeho patrona vyprosit ochranu
před živelnými pohromami.
8. 5. v 9:30 POUŤ U SV. FILIPA A JAKUBA NA STARÉM MĚSTĚ
©Vydala Římskokatolická farnost sv. Marka v Litovli
Neprodejné, pouze pro vnitřní potřebu.
Kontakt: P. Josef Rosenberg,  732562829
www.farnostlitovel.cz  farnost.litovel@centrum.cz

FARNÍ ZPRAVODAJ
ŘÍMSKOKATOLICKÉ
FARNOSTI LITOVEL
7. 4. 2011
ČÍSLO 4/2011
„Co je zaseto v poníženosti, vstává v slávě.
Co je zaseto v slabosti, vstává v moci.“
1 Kor 15,43

Moji milí,
zanedlouho vstoupíme do období velikonočních svátků, kde Kristus pro
nás sdílel všechno a nyní se ptá Ježíš i mne, zda s ním budu sdílet jeho osud…
V hloubi srdce se můžeme zachvět při pomyšlení, že by v našem životě nezbylo
téměř nic. "Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla." (1 Kor
12,9). Tato věta by měla rezonovat našimi životy. Projevy síly ve slabosti a slávy v
opovržení se neustále odehrávají v našich životech.
Křesťané věří, že to, co je slabé, může přemoci to, co se jeví jako silné.
Slyšíme to v pašijovém příběhu: Ježíš Kristus osamocený, odsouzený, zbavený
oděvu, zbičovaný, posmívaný, umírající na kříži, volá: „Bože můj, Bože můj, proč
jsi mě opustil?“, je probuzen k životu a vítězí nad smrtí.
Věříme v nový život, který už nepodléhá porušení a slabosti. Toto
poselství k nám přichází opět o těchto Velikonocích. Přeji Vám, abyste tomuto
poselství síly ve slabosti a slávy v opovržení uvěřili a hledali a nacházeli sílu podle
něj trvale žít.
Otec Josef
ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 16. 4. 2011
Na setkání se dopravíme všichni společně, jedním autobusem. Samotné setkání začne 8:45
v olomoucké katedrále sv. Václava, kde bude mít o. arcibiskup Jan Graubner katechezi.
Poté se vydáme na pěší pouť na Sv. Kopeček do baziliky Navštívení Panny Marie. Na Sv.
Kopečku poobědváme a od 13:30 na nás budou čekat různé workshopy a přednášky. Celé
setkání zakončíme mší svatou. Předpokládaný konec setkání bude okolo 16:45.
Odjezd:
Co s sebou:
7:55 – Červenka, aut. zast.
Jídlo a pití
8:00 – Litovel, aut. nádr.
Karimatku, dobré boty
8:05 – Rozvadovice, aut. zast.
Asi 100Kč
Zájemci se hlaste Magdě Navrátilové 776861769, magda_n@email.cz

TAIZE
„Během dnů hledání vytušíš hloubku a šířku lásky, která přesahuje každé poznání …“
Dne 27. února jsme se vypravili na cestu do Taize. Je to malá vesnička ve Francii,
v níž žijí bratři v komunitě, kterou založil bratr Roger. Vyjeli jsme po mši a společné
modlitbě za šťastný návrat z kostela sv. Alfonze na Července. S otcem Josefem nás bylo
devět. Cesta byla daleká a náročná. Trvala cca 13 hodin včetně malých zastávek na
občerstvení a doplnění paliva.
Do Taize jsme dojeli k večeru. Pár kilometrů před cílem nás na cestě překvapili
dva běžící psíci nepoměrné velikosti. Jakoby nás vítali. Museli jsme zastavit vozidlo, aby
nás mohli obejít. Nazvali jsme je: “Malej a Velkej“.
Po příjezdu na místo samotné nás přidělili do dřevěných chatek. Bylo to jen
dočasné bydlení. Chystali jsme se ke spánku, když se náhle otevřely dveře a v nich stál
brýlatý chlapec s kytarou. Jmenoval se Frederic. Zůstal s námi již po celý pobyt. Vyměnili
jsme si sýry. On dostal naše Olomoucké tvarůžky a my dlouhozrající francouzký sýr. Až ke
konci se odebral k rozjímání do ticha. Dále pak s námi bydleli dva francouzi a jeden
španělský misionář.
Každý den začínal ranní mší. Po mši byla ranní modlitba a společná snídaně. Na
snídani se stálo mnohdy v trojstupech, kdy jsme se všichni na sebe mačkali. Zažili jsme u
toho hodně legrace, konverzace či seznámení. Po snídani jsme se odebrali buď na úklid,
nebo procházku po okolí. Pak následovala polední modlitba a oběd. Během odpoledne
probíhala práce nebo setkání. Po večeři, která byla v 19:00 hodin, den završila večerní
modlitba.
Krásné bylo setkání s bratrem Vojtkem, který byl v komunitě již deset let.
Vyprávěl nám, jak se do Taize dostal, co na to říkala jeho rodina a jak je těžké být přijat do
kruhu bratří. Byl velmi milý a vstřícný. Bratři se účastní veškerých prací a činností okolo
chodu komunity. Při takovém objemu lidí vše fungovalo bezvadně. Obdivuhodné.
Tento pobyt zde v Taize, byl pro mnohé z nás jistým naplněním. Splněním toho,
co jsme očekávali. Díky zpěvu, modlitbám a celkovému ztišení. Byla zde absence
jakéhokoli negativního jednání, příkazů a nadřazenosti. Všichni jsme zde byli jednotou
v úctě a pokoře. Denní program modliteb, nás neustále vtahoval do duchovního proudu.
Člověk přímo fyzicky vnímal to souznění a přiblížení se ke Kristu. Po několika dnech jsme
nápěvy některých písní uměli.
Čas, který nám byl v Taize určen, uplynul nezvykle rychle. Uvědomovali jsme si,
že se vše chýlí ke konci. Po pravdě řečeno, domů se mi ani moc nechtělo. Byl to krásný
zážitek, zkušenost a radost.
Pavel Blažek

NA VELKÝ PÁTEK ZAČÍNÁ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ
Ježíš ji obdařil úžasným příslibem: „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. 2003)

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH:
Zelený čtvrtek

21. Dubna 2011

Mše sv. na památku Poslední večeře
Mše sv. na památku Poslední večeře
Adorace před NSO

Litovel
Červenka
Litovel

18.00 hodin
19.30 hodin
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
Pobožnost křížové cesty
Velkopáteční obřady
Modlitba u kříže

22. Dubna 2011
Litovel,
Červenka
Litovel
Litovel

15.00 hodin
18.00 hodin
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.

Bílá sobota
Adorace věřících u Božího hrobu – soukromé
rozjímání o velikosti lásky Ukřižovaného Pána
Mše sv. z Velikonoční vigilie

23. Dubna 2011
Litovel

9 - 20 hodin

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

24. Dubna 2011

Slavnostní mše sv.
Slavnostní mše sv.
Slavnostní mše sv.
Večerní mše sv.

Červenka
Litovel
Rozvadovice
Litovel

8.15 hodin
9.30 hodin
11.00 hodin
18.00 hodin

Na Hod Boží velikonoční pokračuje a vrcholí slavnost Zmrtvýchvstání Páně slavnou mší
sv. po východu slunce.

Pondělí velikonoční

25. Dubna 2011

Mše sv.

Červenka

8.15 hodin

Mše sv.

Litovel

9.30 hodin

Mše sv.

Rozvadovice

11.00 hodin

