OD 26. 3. ZMĚNA ČASU VEČERNÍCH
ERNÍCH BOHOSLUŽEB NA 18. HOD.!!!
Sbírky: 6. 4. Dary na Boží hrob v Jeruzalémě (pokladnička
ka u Božího hrobu)
8. 4. Sbírka na kněžský seminář
15. 4. Sbírka na opravy kostela
Klub ARCHA: 28. 3., 11. 4., 25. 4., 9. 5., 23. 5., 6. 6., 20. 6. 2012 od 16:30 do 18:00
v MC Rybička. Biblické hodiny pro děti (3 – 7let) vede sle
slečna katechetka Hana
Chrudinová.
Farní knihovna: bude otevřena 1. 4., 15. 4., 29. 4. a 13. 5. před
ed i po mši svaté.

POUTĚ NAŠÍ FARNOSTI:
POUŤ NA SV. HOSTÝN PRO NEMOCNÉ
Pořádá Charita a Římskokatolická farnost Litovel
Úterý 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 pro Vás budou k dispozici pracovníci Charity a kn
kněz.
22. 4. v 18:00 POUŤ V KAPLI SV. JIŘÍ V LITOVLI
29. 4. v 9:30 POUŤ U SV. MARKA – ŽEHNÁNÍ POLÍM
6. 5. v 8:15 POUŤ U SV. FLORIÁNA VE TŘECH DVORECH
6. 5. v 9:30 POUŤ U SV. FILIPA A JAKUBA NA STARÉM MĚ
ĚSTĚ
12. 5. DĚKANÁTNÍ POUŤ za obnovu rodin a kněžská
žská povolání na Sv. Hostýně
NA VELKÝ PÁTEK ZAČÍNÁ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ
Ježíš ji obdařil úžasným příslibem:
íslibem: „Skrze tuto novénu k Milosrdenství obda
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 dn
dnů). Duše,
která přistoupí ke sv. zpovědi a ke svatému přijímání,
ijímání, dosáhne úplného odpušt
odpuštění hříchů i
trestů. Ke svaté zpovědi je možno přistoupit i několik
kolik dní ppřed svátkem Božího
milosrdenství. Ke svatému přijímání se má přistoupit
istoupit na svátek Božího milosrdenství, to je
v první neděli po Velikonocích. „Boží milosrdenství je účinný lék“ (Jan Pavel II. 2003)

CHARITA INFORMUJE:

Zveme Vás na III. Benefič
Benefiční koncert
na podporu činnosti Charity v Litovli
v sobotu 28. 4. 2012 v 18:00 v kapli sv. Jiří
Těšíme se na setkání s Vámi.
©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
25. 3. 2012
ČÍSLO 4/2012
„Kdo
Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky.
nav
Voda, kterou mu dám, stane se v něm
m pramenem, vyvěrajícím
vyv
k životu věčnému.“
Jan 4,14

Dospělý člověk
k je ten, kterému už můžeme
mů
věřit.
/V tomto duchu by se měli lidé připravovat
řipravovat na biřmování
bi
a případně je
obnovovat./
(Tomáš Špidlík)
Letošní rok v rámci cyrilometodějského
ějského jubilea je věnován
v
svátosti biřmování.
Tato svátost je neodmyslitelně spjata s velikonoční dobou a jejím závěrem a to
sesláním Ducha svatého. Co je biřmování
mování pro nás v dnešní době?
Biřmování nás vede k tomu, abychom se zasazovali o naše bližní, abychom byli
schopni klást odpor zlu a měli
ěli odvahu postavit se mu, abychom byli
zodpovědnými
dnými lidmi ve všech situacích, kdy jde o osud člověka, to znamená od
výchovy dětí přes
es život v povolání až po oblasti politiky.
poli
To všechno zmůže
biřmovaný člověk jen tehdy, bere-li
li biřmování
biř
vážně a žije z Ducha svatého.
Rok biřmování je příležitostí
íležitostí obnovit tu to přijatou
p
svátost a žít z ní. Proto učit
se „žít se Vzkříšeným“
íšeným“ se mi zdá neméně
nemén důležité než „putovat s Ježíšem v postní
době vstříc
íc jeho utrpení a smrti v Jeruzalémě“.
Jeruzalém Tak jako učedníci se setkávali se

Zmrtvýchvstalým a On je posiloval ve víře
ví a nakonec jejich víra byla
utvrzena o Letnicích. Tak i my máme možnost posílit víru
v Zmrtvýchvstalého Krista o Letnicích. Jednou z možností, jak v naši farnosti
obnovit víru a prožitek svátosti biřmování,
biř
je svatodušní novéna, kterou se
budeme modlit po mši sv..
Přeji vám hojnost darů Ducha svatého pro růst
r Božího

POZVÁNKA NA LETNÍ KŘESŤANSKÝ TÁBOR
Touto cestou bych chtěla pozvat všechny děti nejen z naší farnosti na letní
křesťanský tábor. Jako několik posledních let se tábor uskuteční
v táborovém středisku Eliška ve Fryštáku u Zlína. Středisko je situováno na
okraji lesa. Tábor nabízí zděnou jídelnu a kuchyni, malé zatravněné hřiště,
ohniště s posezením, dřevěné chatky, kde budou během tábora bydlet děti a
nedaleký rybník, který nám poslouží k osvěžení v horkých dnech.
Protože letos slavíme 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje, rozhodli jsme
se, že celým táborem nás budou provázet právě tito světci. Seznámíme se
s jejich putováním na poloostrov Krym, misiemi na Velkou Moravu a naši
společnou cestu zakončíme tam, kde vedou všechny cesty. ☺
Také se můžete těšit na partu skvělých vedoucích – Magdu, Paťu, Móňu,
Gabču, Jirku, Verču a Lukeho. Vařit nám pojede paní kuchařka Monika,
která se postará o naši stravu pět krát denně, někdy i šest krát☺. Poznáte
nové kamarády, získáte nové vědomosti i dovednosti, zažijete, co jste ještě
nezažili, protože vedoucí si pro Vás připravují nesčetné množství her,
sportovních aktivit, výlet,… Hlavně ale nesmíme zapomenout na to
podstatné, že spolu vytvoříme společenství křesťansky smýšlejících
mladých lidí, kteří každý den budou chválit našeho Pána v modlitbách a
mších svatých.
Proto neváhejte a vyzvedněte si přihlášky v kostele….
Těšíme se na Vás táborníci, Vaši vedoucí
BENEFIČNÍ KONCERT CHARITY V LITOVLI
V sobotu 28. 4. 2012 se konal III. Benefiční koncert na podporu projektů
Charity v Litovli. Tentokrát koncert proběhl v krásném prostředí
zrekonstruované gotické kaple sv. Jiří.
V první části programu vystoupila mladá sopranistka Monika Kaštanová za
doprovodu své profesorky Mgr. Jaroslavy Majerové. Druhá část večera
patřila panu Karlu Kocůrkovi, který předvedl hru na staré historické
nástroje a jeho manželce paní Heleně Kocůrkové, která na housle
v mistrovském podání přednesla několik známých skladeb klasické hudby.
Velice nás potěšila slova o podpoře a uznání naší práce, která zazněla z úst
pana starosty Ing. Zdeňka Potužáka a otce Josefa Rosenberga.

Výtěžek z koncertu v částce 115 tis. Kč bude použit na podporu projektů
střediska Litovel.
Poděkování patří všem sponzorům, účinkujícím ale také pracovnicím
Charity v Litovli, které se na přípravě koncertu podílely.

PRODEJ VÝROBKŮ MATEŘSKÉHO CENTRA
V neděli 6. 5. maminky z Mateřského centra Rybička prodávaly své
výrobky na tradiční pouti ke svátku Filipa a Jakuba. Nabídka byla široká –
zájemci si mohli vybrat výrobky z pedigu, bižuterii ze smaltu a Fima,
krásná přáníčka vytvořená z čajových sáčků, malované rámečky, tašky a
zástěrky pro děti a další. Prodejem těchto výrobků financuje Mateřské
centrum školní vzdělání indické holčičky Ashwity v programu Adopce na
dálku.
POUŤ PRO SENIORY NA HOSTÝN
Dne 3. 5. se uskutečnila již tradiční pouť seniorů na Svatý Hostýn, kterou
středisko Litovel pořádá pro klienty pečovatelské služby a seniory z
farnosti, kteří se kvůli svému věku nebo omezené pohyblivosti nemohou
zúčastnit běžných poutí. Při této pouti zajišťujeme převoz seniorů až k
bazilice a v případě potřeby pomoc pracovnic pečovatelské služby.
Tentokrát nám počasí přálo a tak jsme po mši svaté a obědě ještě s těmi,
kteří si troufli, absolvovali i Křížovou cestu.

POSTNÍ ALMUŽNA
Středisku Charity v Litovli byly předány následující částky vybrané ve
farnostech v rámci Postní almužny:
Litovel, Rozvadovice, Červenka
Náklo
Pňovice
Skrbeň
Bílá Lhota
Cholina
Měrotín

9 042,5 163,3 023,1 426,1 024,1 481,200,-

Celková částka

21 359,-

Tato částka bude použita na podporu sociálně slabých rodin nebo
jednotlivců ve farnostech.
V případě, že ve svém okolí máte někoho potřebného, budeme rádi, pokud
nás budete informovat.

LETNÍ KLOBOUČKY
Pátek 18. 5., 9.30 - 11.30, 2. patro MC
Výměna - středa 23. 5., 9.00 - 10.00, 1. patro MC
Prodej letních kloboučků a jiných letních pokrývek dětských hlaviček
od paní Kvapilové z Příkaz
NA KOLE ZA LESÁNKEM
Úterý 22. 5., odjezd v 9.30 od MC
Zveme rodiče s dětmi na cyklovýlet,
pojeďte s námi projet Lesánkovu cyklostezku.
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
Pátek 25. 5., od 10.00 do 12.00
Na místě možnost zapůjčení malých tříkolek, dětských kol,
vítané i vlastní dopravní prostředky.
Sraz u dopravního hřiště.
Cena 40,- Kč
Další termíny :

ČERVEN
pátek 8. 6., 22. 6.,

1. 6. DEN DĚTÍ - výlet vláčkem do Choliny
– návštěva muzea strouhátek, opékání špekáčků.
Zájemci prosím hlaste se do 25. 5.

Předpokládaný odjezd ze stanice Litovel město v 8.13, návrat do 12.00
Anotace časopisu Rodinný život 2/2012 – Život s pubertou
Dospívání je obdobím hledání, růstu a velké křehkosti; životní etapou
náročnou pro všechny zúčastněné. Nové číslo časopisu Rodinný život
s názvem Život s pubertou zve nás všechny, abychom se stali nikoli
protivníky, ale trpělivými spojenci dospívajících.
Manželé Haikerovi v rozhovoru vyprávějí o boji proti pasivitě a důležitosti
přirozených vzorů. Psycholožka Daria Slavíková vysvětluje, jak nevhodné
je dospívající srovnávat, poučovat, zasypávat výčitkami a posměchem.
Přijetí a naslouchání je tím, co především ocení, jak potvrzují organizátoři
programů pro biřmovance v Centru Přístav v Rajnochovicích. Dospívajících
jsme se v anketě zeptali například na to, co na svých rodičích oceňují.
V pravidelných rubrikách týkajících se výchovy a vztahů se dočtete
například o tom, že každé manželství je těžké, ale zároveň vzácné a plné
možností pomáhat si vzájemně v růstu. Paní Muroňová na příběhu
dvanáctiletého Ježíše v Chrámu povzbuzuje rodiče k radosti nad prvními
samostatnými kroky dospívajících, třebaže se někdy očím dospělých zdají
nepochopitelné.
Děti se setkají s želvičkou Loudalkou a zaposlouchají se do pohádky na
dobrou noc. Nechybí soutěže pro malé i velké, voňavý recept pana Nágla,
křížovka a pozvání na zajímavé akce.
Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro
rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250, email: rodinnyzivot@email.cz

CHARITNÍ MATEŘSKÉ
MATE
CENTRUM RYBIČKA
pořádá:
9. VÝROČÍÍ ZALOŽENÍ MATEŘSKÉHO
MATE
CENTRA RYBIČKA
DEN OTEVŘENÝCH
ENÝCH DVEŘÍ
DVE
Pátek 13. 4. od 9.00 do 17.00
Přijďte strávit příjemné dopoledne v MC, celý den volná herna pro děti
d
- pro pravidelné návštěvníky
vníky i nové zájemce
- informace o připravovaných
ipravovaných programech
- ukázky a prodej výrobků z našich výtvarných dílniček
dílni
CESTA ZA ZVÍŘÁTKY
terý 24. 4. odjezd v 9.00 od Charity, návrat kolem 12.00
Úterý
Výlet
ýlet na soukromou farmu do Olbramic
Zveme všechny rodiče s dětmi. Pojeďte
te se s námi podívat na telátka, koně, traktory jiné
zemědělské stroje a ochutnat domácí mléčné
čné výrobky, které je možné si zakoupit.
Cena výletu 50,- Kč, nutné přihlásit v MC do 17.4.
VÝŽIVA U DĚTÍ
Úterý 24. 4., od 17.00, 2. patro mc
Zveme rodiče na přednášku s MUDr. Norou Hradskou o správné výživě
výživ u malých dětí.
Hlídání dětí zajištěno v 1. patře, nutné přihlásit
řihlásit se předem.
p
Cena 40,- Kč

SETKÁNÍ MLÁDEŽE DĚKANÁTU
KANÁTU ŠTERNBERK LIBINA 31. 3. 2012
„Ovocem Ducha je láska, radost, a pokoj .. “
V sobotu 31. 3. 2012 se bude konat na faře
fa v Libině setkání mládeže Šternberského
děkanátu. Začátek je v 9:30. A co sebou?? – sportovní obuv a oblečení, buchtu, 30 Kč jako
příspěvek na jídlo a hlavně dobrou náladu a nějaké
n
ty přátele! ☺ Čeká nás mnoho
zajímavých aktivit jako například
íklad scénka, nějaké
n
hry, katecheze, křížová cesta, je zde i
možnost svátosti smíření.. Neváhejte a přijeďte
p
strávit nezapomenutelné chvilky se
skvělými lidmi!! Na setkání se dopravíme všichni společně. Samotné setkání začne v 9:30
faře v Libině. Předpokládaný
edpokládaný konec 17:00hod.
Odjezd:
8:30 – Rozvadovice, aut. zast. 8:35 – Litovel, aut. nádr.
n
8:40 – Červenka, aut. zast.
Bližší informace a přihlášky
ihlášky u Moniky Hamplové, Hamplova.Monicka@seznam.cz,
737 777 935

SPOLČO
O PRO MLÁDEŽ - „MINI SPOLČO“
Milí mládežníci, ☺chcete
chcete trávit více času ve společenství svých
vrstevníků?? Povídat si, řešit
ř
různá témata, naučit se nové písničky,

zablbnout si a pořádně se pobavit?? Přijďte do mini spolča! První setkání bude v pátek 20.
4. 2012 po mši svaté na faře v Litovli.
Těšíme se na Vás! Monča Hamplová a Verča Vaňková

„Už za dávných časů blahoslavená Panna Maria byla uctívána pod jménem
BOHOROD1ČKY a pod její ochranu se utíkají věřící v modlitbách při všech
nebezpečích a potřebách."
(2. vat. koncil)
MATKO USTAVIČNÉ POMOCI ORODUJ ZA NÁS!

SRDEČNĚ VÁS ZVEME

NA MARIÁNSKOU POUŤ
DO ČERVENKY U
LITOVLE
v neděli 17. ČERVNA 2012
MŠE SVATÁ S PRŮVODEM
ke cti Matky ustavičné pomoci
ve 14.30 hodin
Zpovídá se od 13.30 hod
Po mši svaté jste zváni
na malé občerstvení do farské zahrady

