POUTĚ NAŠÍ FARNOSTI:
POUŤ NA SV. HOSTÝN PRO NEMOCNÉ
Pořádá Charita a Římskokatolická farnost Litovel
Čtvtek 29. 5. 2014 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 kněz.
15. 6. v 11:00 Rozvadovice – Nejsvětější Trojice
SRDEČNĚ VÁS ZVEME
NA MARIÁNSKOU POUŤ DO ČERVENKY U LITOVLE
v neděli 15. ČERVNA 2014
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
„Už za dávných časů blahoslavená Panna Maria byla uctívána pod jménem
BOHORODIČKY a pod její ochranu se utíkají věřící v modlitbách při všech nebezpečích
a potřebách."(2. vat. Koncil)
MATKO USTAVIČNÉ POMOCI, ORODUJ ZA NÁS!
Mše svatá dětská: 16. 5., 30. 5., 13. 6. a 30. 6. (poděkování za školní rok) v 18:00
Schola: 16. 5., 30. 5., 13. 6. a 30. 6. v 17:00
Sbírky: 18. 5. Sbírka na opravy kostela
22. 6. Sbírka na opravy kostela
Klub ARCHA: 14. 5., 28. 5., 11. 6. a 25. 6. od 16:30 do 18:00 v MC Rybička. Biblické
hodiny pro děti (3 – 7let) vede paní katechetka Hana Obšilová. Letošní téma je Svatí.
Farní knihovna: bude otevřena 11. 5., 25. 5., 8. 6. a 22. 6. před i po mši svaté.
SEN O SVOBODĚ mezinárodní výstava fotografií v kapli sv. Jiří
Michal Luczak, Lena Jakubčáková, Martin Wágner - autoři fotografií, jsou studenti
Jindřicha Štreita, který jejich výstavu uvede na Vernisáži v kapli sv. Jiří dne 11. 6.
2014. Hudebně doprovází Senzakord
Výstavu fotografií můžete navštívit od 27. 6. do 31. 8. 2014 denně mimo pondělí od 10.00
do 16.00
©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
10. 5. 2014
ČÍSLO 4/2014
MODLITBA MATKY TEREZY
„Maria, Ježíšova matko, buď každému z nás matkou, abychom jako ty měli čisté srdce,
abychom jako ty milovali Ježíše, abychom jako ty sloužili těm nejubožejším, neboť i my
všichni jsme vzhledem k bohu ubozí.“
Bratři a sestry, drazí přátelé,
jsme ve světě, kde se stále překonávají rekordy a také se
neustále soutěží o to, kdo bude nejlepší. Cesta duchovního
života je také prezentována svatým Pavlem jako závod o
věnec nepomíjivý. Zde, v tomto poměřování sil, je důležité
v jakém Duchu lidé závodí, v čem chtějí být nejlepší. A
pokud to je Láska, tak je to již zmiňovaný běh u sv. Pavla.
V tomto smyslu jedni z posledních, kdo zdolali cílovou pásku
a nadchli pro tento běh i jiné, jsou svatí papežové Jan XXIII.
a Jan Pavel II. Cíle svatosti dosáhl už před šedesáti lety
chlapec, který po sobě nezanechal žádný učený traktát, za
svého života mohl oslovit jen malý okruh kamarádů, za to
dnes je přímluvcem zástupů mladých a neustále je jejich
vzorem. Je to Dominik Savio. Je-li svatost maximálním
uskutečněním toho, co je člověk podle Boží představy, pak na
svatých můžeme vidět, jaký má Bůh vkus. Kdybychom se pokusili najít nějaké dílo, které
by Dominika charakterizovalo, tak je to Družina Neposkvrněné. Měl rád své kamarády a
učil je mít rád Pannu Marii a jejího syna Ježíše a dále jim skrze vlastní příklad ukazoval
praktické kroky ke vztahu s Nimi. Don Bosko mu vnukl myšlenku, aby kolem sebe
shromáždil ty nejhorlivější a vytvořil z nich společenství. Napsal pro ně pravidla, do
kterých vložil svou lásku k Ježíšovi, jeho Matce Marii a k apoštolátu. I když Dominik
krátce nato zemřel, pravidla družiny přivedla mnohé mladé lidi ke křesťanské dokonalosti.
Připomínám sv. Dominika v souvislosti s tím, že v naší farnosti bude první sv. přijímání,
které je pro děti vstupem k blízkému vztahu s Ježíšem. A také by mělo být vstupem do
živého společenství církve, kde budou nalézat Boží představu o svém životě. Tak jak
můžeme pozorovat na svatých. Kéž i my se necháme inspirovat příklady svatých a
společně s našimi prvopřijímajícími nalezneme hlubší vztah k Ježíši a jsme jim také
dobrým příkladem.
Otec Josef

PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ VE FARNOSTI

DEN RODIN – FARNÍ DEN - SOBOTA 24. KVĚTNA

V neděli 18. 5. v 9:30 v kostele sv. Marka budou poprvé přijímat
Tělo a Krev Páně děti z naší farnosti. Nácvik dětí ke příjímání bude
v pátek po mši 18.30. Děti s rodiči budou moci přistoupit k svaté
zpovědi v sobotu 17. 5. od 9:00. Po svatém příjímání budou mít děti
malé občerstvení na faře.
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.“ (Jan6:54)

Velikonoční varhanní koncert
Srdečně Vás zveme na velikonoční koncert, který se uskuteční v neděli 18. 5. 2014
v kostele sv. Marka. Na varhany hraje Bc. Ondřej Mucha, DiS. - koncertní varhaník,
hudební pedagog a zpěvem doprovází Magdalena Vlasáková.

NOC KOSTELŮ - PÁTEK 23. KVĚTNA 2014
"Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc.
Budou na znamení časů, dnů a let." GN 1,14
KOSTEL SV. MARKA - od 18 hodin bohoslužba
-od 19 hodin komentovaná prohlídka kostela včetně varhan s komentářem varhaníka pana
Borise Mettlera a jeho hudebním přednesem
-od 20 hodin koncert
Smíšeného pěveckého sboru Uničov, člena Unie českých pěveckých sborů
Sbormistr: PhDr. Květoslava Folprechtová, Dr., s tímto programem:
1.
Anonymus
Alta Trinita Beata
2.
Giuseppe O. Pitoni
Laudate Dominum
3.
Franz Schubert
Heilig ist der Herr (Deutsche Messe)
4.
Tereza Staňková
Ej, vandrovali hudci
5.
Antonín Tučapský
Otčenáš
6.
Camille Saint-Saëns
Ave verum corpus
7.
Josef Říha
Gloria, Credo (Missa brevis)
8.
Václav Ptáček
Ave Maria
9.
Leoš Janáček
Pán Bůh vám zaplať (Ukvalské písně pro smíšený sbor)
-komentované prohlídky do 22 hodin
KAPLE SV. JIŘÍ A KOSTEL SV. FILIPA A JAKUBA
-komentované prohlídky od 19 do 21 hodin
Využijme tedy letošní nabídky nejen zde, ale i v mnohých kostelech v okolí. Seznam
kostelů společně s programem naleznete na www.nockostelu.cz
Hana Likešová
PROSÍME – ODEVZDÁVEJTE VYPLNĚNÉ PŘÍHLÁŠKY NA DĚTSKÉ TÁBORY
NARNIE aneb tajemství za dveřmi skříně 20. – 26. 7. 2014 – Fryšták - 1. – 6. třída
„SURVIVOR“ – S POSELSTVÍM… 7. – 12. 7. 2014 - Velká Roudka - od 14 do 18 let
Přihlášky jsou v kostele, nebo u otce Josefa. Více informací u Moniky Hamplové
(kontakt: hamplova.monicka@seznam.cz, 737 777 935)
Děkujeme!!!

* Od 15 hodin v areálu charity na Vítězné ulici
* Od 16 hodin – hudební vystoupení Minibandu ZUŠ Litovel a
skupiny Střemkoš
* Otevření nově vybavené zahrady mateřského centra Rybička - děti se
mohou vyřádit na skákacím hradu, trampolíně, si pohrát s našimi novými
morčátky nebo si nechat namalovat obrázek na obličej
* Den otevřených dveří Charity a Mateřského centra Rybička – zájemci
si mohou prohlédnout všechny naše prostory a získat informace o našich službách
* Bohaté občerstvení – dobroty z udírny, točené pivo a kofola
Srdečně zveme rodiny s dětmi, příznivce Charity i další zájemce všech věkových kategorií
Výtěžek akce bude věnován na podporu projektů Charity.

CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA
pořádá:
AKCE V KVĚTNU
LETNÍ KLOBOUČKY
Prodej - úterý 13. 5. - 9.30 - 11.30
Prodej a výměna - středa 21. 5. - 16.00 – 17.00
Prodej letních kloboučků a jiných letních pokrývek dětských hlaviček od paní Kvapilové z
Příkaz
VÝLET DO ČECH pod KOSÍŘEM
Čtvrtek 15. 5. odjezd od MC v 9.00
Zveme rodiče s dětmi na výlet do zámeckého parku v Čechách pod Kosířem.
Užijme si snad pěkný den v rozlehlém a pěkném parku. Cena 100,-Kč 1 rodič + 1 dítě
KONFLIKTY, SAMÉ KONFLIKTY
Středa 28. 5. od 16.30
Seminář pro rodiče, lektor Mgr. Pavel Mečkovský, nutné přihlásit předem
cena semináře bez hlídání 100,-Kč, hlídání dětí 30,-Kč pro rodinu
NA KOLE ZA LESÁNKEM
Čtvrtek 29. 5. odjezd v 9.00 od MC
Zveme rodiče s dětmi na cyklovýlet, pojeďte s námi projet Lesánkovu cyklostezku.
SBĚR VÍČEK OD PET LAHVÍ PRO SÁRINKU Z BOHUŇOVIC
Dne 6. 5. 2014 jsme předali nasbírané plastové vršky na sběrném místě v Olomouci pro
sourozence Adélku a Matyáška z Ostravy, pro které rodiče potřebují speciální kočárek.
Sběr vršků v MC nadále pokračuje, a to na pomoc Sárince Derkové z Bohuňovic. Holčička
má 21 měsíců a zatím v životě neměla štěstí jako jiné zdravé děti. Od narození trpí velmi
vážnou metabolickou nemocí GM1-gangliosidóza. Zdravotní pomůcky, které Sárinka
potřebuje, jsou velmi drahé. Její rodiče se proto před několika měsíci rozhodli uspořádat
sbírku plastových víček, která pak odkupuje specializovaná firma. Díky tomu už má
Sárinka nový kočárek. Nyní by rodina ráda pořídila přenosný kyslíkový koncentrátor, který
má zatím jen zapůjčený a jehož cena je téměř sto tisíc korun.
Víčka noste do MC Rybička nebo do Regio kavárny Ječmínek na náměstí. Každé víčko se
počítá. Děkujeme!
Všem, kteří vršky k nám nosíte, moc děkujeme!!!

