DĚTSKÁ SCHOLA: Zveme všechny děti, které chtějí zpívat Pánu, aby přišly do dětské
scholy, která bude probíhat kaţdý druhý a čtvrtý pátek od 17. hod. na faře. Schola by měla
být pro děti školního věku. Budeme se těšit na kaţdý hlásek.
Termíny zkoušek: 12. 5., 26. 5., 9. 6. a 23. 6.
DĚTSKÉ MŠE v Litovli budou probíhat kaţdý druhý pátek v měsíci v 18h. v kostele
sv. Marka (12. 5. a 9. 6.). Tyto mše bude schola doprovázet svým zpěvem.
DĚTI VÍRY jsou kaţdou první středu v měsíci (3. 5., 7. 6.) od 15.15 do16.00 společenství dětí 4+. Společně budeme poznávat Bibli, modlit se, zpívat a hrát si.
Vedou M. + T. Soldánovy
SPOLČO PRO MLADÉ: Ahoooj! Je ti 12-17 let?? Tak neváhej a přijď se za námi
podívat. Co obsahuje naše setkání?? Modlitba, probrání témata dnešní doby a v neposlední
řade si i něco zahrajeme. Budeme se scházet vţdy 2. a 4. pátek v měsíci a to na faře
v Litovli po mši svaté. (12. 5., 26. 5. a 9. 6.) Mooooc se na tebe těšíme!!! Nikola Hamplová
kontakt: 604 403 478, e-mail: Hamplova.Nikola@email.cz
Sbírky: 21. 5. Sbírka na opravy kostela
4. 6. Sbírka na církevní školy
Farní knihovna: Kníţky z farní knihovny je moţné zapůjčit kaţdou neděli po mši svaté.

ZÁPIS DO CÍRKEVNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SVATOJÁNEK V LITOVLI
proběhne ve středu 10. května 2017 v čase 15.00-17.00 hodin
Zveme Vás na zápis do církevní školky. S sebou si vezměte vyplněnou přihlášku, která
musí být potvrzená od lékaře, ale také svůj průkaz totoţnosti a rodný list dítěte.
O přijetí dítěte v rámci zápisu rozhoduje také hodnocení dotazníku, který vyplníte přímo
v den zápisu v MŠ. Bodová kritéria jsou např. věk, délka docházky dítěte během dne,
sourozenec v MŠ, zájem rodiny o křesťanství apod.
Přihlášky jsou k vyzvednutí ve školce nebo ke staţení na webu.
Více informací o školce nebo o zápise do MŠ najdete na www.svatojanek.cz.
Těšíme se na vás!
POUŤ U PŘÍLEŢITOSTI SVÁTKU SV. FILIPA A JAKUBA V NEDĚLI 7. 5. 2017
• Poutní mše svatá bude slouţena v 9.30 hod.
• od 10:30 vystoupí Hanácká mozeka Litovel
• od 14:30 hod. koncertní vystoupení ţáků ZUŠ Litovel
Na pouti bude probíhat prezentace a prodej výrobků mateřského centra Rybička –
výtěţek je pravidelně věnován na projekt pomoci dětem „Adopce na dálku”.
V prostoru Staroměstského náměstí v Litovli budou jiţ od pátku připraveny pro
děti lunaparky a jiné atrakce. Na pouti bude v neděli od rána stánkový prodej poutního
zboţí všeho druhu. Po celou neděli je pro návštěvníky zajištěno bohaté občerstvení
z údírny, posezení pro případ nepříznivého počasí a pro děti skákací hrad zdarma.
Všechny Vás srdečně zveme!
©Vydala Římskokatolická farnost sv. Marka v Litovli
Neprodejné, pouze pro vnitřní potřebu.
Kontakt: P. Miroslav Bambuch,  731 402 149
www.farnostlitovel.czfarnost.litovel@centrum.cz
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ČÍSLO 4/2017
DĚTI EUCHARISTIE
Víkend mezi 21. aţ 23.
dubnem, jsem mohl proţít na
faře v Cholině s dětmi, které
poprvé přijmou Jeţíše Krista
v eucharistii. Na počátku byly
mírné obavy rodičů, jak to
jejich
ratolesti
zvládnou,
obzvlášť u těch, pro které to
bylo první opuštění domova. K
loučení tedy přišel na řadu
kapesník a taky slzičky. U
jiných stačila pac a pusa a uţ
jsme byli na cestě.
Cesta ubíhala rychle, vţdyť Cholina je zde za rohem. Ani jsme se nenadáli, a uţ jsme
tahaly bágle na svou novou ubikaci. Na krásnou a prostornou faru s mnoha pokoji, jako
bychom bydleli na zámku. Následovala rychlá prohlídka fary, rozdělení pokojů na dámské
a pánské, a pak vydatná večeře. Určitě jste zvědaví, co nám naše kuchařka uvařila…
No jistě, byl to bejby guláš, ten já mám ze všeho nejraději.
Po večeři následovala prohlídka temných zákoutí fary, kde jsme se snaţili najít Lazara,
místo toho jsme našli kamarádky Jiřiny, jak spinkají ve sklepě a čekají na teplou jarní zem.
Večer jsme měli u děvčat na pokoji katechezi na téma: „Jeţíš náš přítel a bratr“. Povídali
jsme si o zemi, ve které ţil Jeţíš, a také o tom jak hledal lidi s otevřeným srdcem. Tak také
našel nás, děti, které letos přijmou Jeţíše do svého ţivota. Pak jsme hráli hry, které pro nás
chystala Andělka, také Lukáš a Monička. Na dobrou noc, zazněly napínavé příběhy.
Hned ráno, a děti vstávaly opravdu brzy☺, jsme si dali vydatnou snídani, (toustoví
chlebíček se šunčičkou). Po snídani, jsme se s dětmi společně chystali a mši svatou.
Pomohli mi nachystat kalich, vodu, víno, chléb, přesně tak, jak se učíme v náboţenství.
Po mši svaté jsme měli další společnou katechezi na téma: „Otevři Pane, naše brány“.
A tak jsme se učili otevírat a zavírat bránu našich očí, uší, rukou, nohou a také našeho
srdce. Mezitím se v kuchyni odehrával hotový koncert, klepalo se, strouhalo se, máčelo se,
sypalo se… A co ţe to bylo? No přece kuřízečky. Ty děti doslova milují, však se po nich

mohli utlouci. Nebojte se, modlitbu jsme nepřeskočili, ani přání dobré chutí obru, i přání
dobré chuti trpaslíkům.
Po tak náročném obědě, nesměla chybět siesta. Tu mám rád. Vy taky!? Kdyţ jsme se
do sytosti vyváleli, vyrazili jsme na výlet. Na pravou nefalšovanou šipkovanou s mnoha
úkoly. První kroky vedli kolem kostela, přes místní hřbitov, kde zrovna pohřební sluţba
zahazovala hrob. No ti nejodváţnější chtěli vidět, jak to v hrobě vlastně vypadá. Tak jsem
je vzal blíţ. Ke zklamání statečných rakev jiţ nebyla vidět. To nevadí, důleţitější byla naše
společná modlitba za zemřelé. Po cestě jsme trhali květiny, abychom je přinesli ke
studánce Panně Marii, ochutnali její pramen a dále pokračovali do Loučky. No prostě
nádherné odpoledne, v závěru večera byl ještě společný táborák.
Při večerní modlitbě jsme děkovali jeden druhému, za to co jsme společně proţili, co jsme
pro sebe mohli udělat. Vznikla nám zde i nová přátelství mezi dětmi, a také touha jet
na další společnou akci, kterou bude farní tábor.
Ráno pak šli děti do „Cholenského kosteléka na mšu svató“. Podle paní Svozilové, místí
správcové fary, děti seděli jako myšky. Byli prý velice hodné a pozorné.
Po mši svaté společně uklidili celou faru, dali si oběd a vyrazili domů. Tedy ne tak docela,
ještě těsně před odjezdem, jsme si udělali několik selfie v kostelíku i před farou.
Ještě jedna věc přispěla k našemu víkendu, ţe byl tak úţasný, a tím bylo, ţe děti neměli
mobilní telefony, a tak měli víc času na sebe, na hraní i na přátelství. Byli to ony sami,
které řekli, ţe jim to vadí, kdyţ si druzí v jejich přítomnosti hrají na mobilu, místo toho,
aby si hráli mezi sebou navzájem.
Ještě jednou velké poděkování všem, kteří nám s tímto víkendem pomáhali a díky také
naším dětem, ţe byli tak úţasné. Příště se těším na další setkání o. Miroslav.

Pozvánka na Slavnost prvního sv. přijímání v kostele sv. Marka v Litovli
Drahá farní rodino, chtěl bych vás pozvat všechny na slavnost prvního svatého přijímání
našich dětí, které poprvé zakusí radost s Jeţíše Krista, v ţivém chlebu, v eucharistii.
Bude to pro ně i pro nás velký den, hotová slavnost. Proto vás všechny prosím, vezměte si
svoje nejlepší šaty, parfém, vodu po holení. Očistěte i své srdce ve svátostí smíření
a přijďte utvořit společenství s těmito dětmi, kolem Jeţíše Krista v eucharistii. Neboť jak
on sám řekl: „Kde jsou dva nebo tři ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“
Naše společná slavnost začne 9.30hod. 28. května u sv. Marka v Litovli. Děti však jiţ o den
dříve zakusí první dotek Jeţíše ve svátosti smíření. Znovu bude jejich srdce čisté, jako
v okamţiku jejich křtu. A s tímto čistím srdcem, vyzdobeným příbytkem, v krásně
upraveném chrámu, plným nás, vstoupí do společenství s Ţivým Kristem. Tak budeme opět
jedna velká rodina, která se za sebe modlí, pomáhá si a navzájem se má ráda.
Přijměte tedy pozvání našich dětí, na tuto společnou slavnost, a myslete na ně ve své
modlitbě.
O. Miroslav

POUTĚ NAŠÍ FARNOSTI
6. 5. v 10:00 Diecézní pouť v Olomouci k sv. Janu Sarkandrovi
7. 5. v 8:15 pouť ke sv. Floriánovi ve Třech Dvorech
7. 5. v 9:30 pouť u sv. Filipa a Jakuba na Starém městě
8. 5. v 18:00 pouť ke sv. Floriánovi v Chořelicích
11. 6. v 11:00 Rozvadovice – Nejsvětější Trojice
17. 6. od 16:00 děkanátní pouť za posvěcení rodin v katedrále v Olomouci
18. 6. ve 14:30 Červenka – Mariánská pouť s procesím

CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA pořádá:
PRVNÍ POMOC U DĚTÍ čtvrtek 11. 5. od 10.00
Zveme všechny rodiče na přednášku. Jak reagovat v případě
bezvědomí dětí i dospělýcha dalších dětských úrazů,dojde i na
praktické vyzkoušení umělého dýchání a masáţe srdce.
Prostor bude i pro diskuzi a vaše dotazy. Cena přednášky 50,- Kč
POKUSY A HOKUSY S IVOU Čtvrtek 11. 5. - 14.30 -15.30
lektorka: Mgr. Ivana Kubíková, přírodovědný krouţek pro děti 5 -7let
VÝZNAMNÉ PLANÉ ROSTLINY ROSTOUCÍ KOLEM NÁS
úterý 16. 5. začátek v 17.00, cena 50,-Kč
přednáška pana Vytáska o pokladech, které rostou kolem nás a my o nich nic nevíme.
LETNÍ KLOBOUČKY
čtvrtek 18. 5. - 9.30 -11.30
středa 24. 5. odpoledne 16.00 -17.00
Prodej letních kloboučků a jiných letních pokrývek dětskýcha nejen dětských hlaviček
od paní Kvapilové z Příkaz.
VÝLET DO PRADĚDOVI GALERIE
čtvrtek 25. 5. odjezd v 8.30 od MC
Pojeďte s námi na pohodový výlet s dětmi! Snad nám vyjde počasí a uţijeme krásný výlet.
Cena dopravy: rodič+1dítě 100,-Kč, další dítě 50,-Kč. Vstupné si hradí kaţdý sám
POUŤ NA SV. HOSTÝN PRO SENIORY
Pořádá Charita a Římskokatolická farnost Litovel
Čtvrtek 18. 5. 2017- Odjezdv 8:30 od kostela sv. Marka v Litovli
Přepokládaný návrat do 15:00, Cena: 150,-Kč
Váš odvoz i dovoz bude zajištěn v případě potřeby přímo z místa Vašeho
bydliště. Doprava zajištěna aţ k bazilice.
Po celou dobu výletu pro Vás budou k dispozici pracovníci Charity
a kněz. Vyzvedněte si přihlášku v kostele.
Telefon na Charitu: 585 341 444, 736 750 222

Setkaní dětí navštěvujicí náboţenství „Naši národní světci“
Katecheté děkanátu Šternberk a Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk a mládeţ děkanátu
Šternberk pořádají setkání v pátek 12. 5. v Újezdě u Uničova
Odjezd autobusu Červenka - škola 7.50, Litovel 8.00 autobusové nádraţí. Příjezd v 15.00
Program setkání: 8.30 - 9.30 hod. - příjezd a nácvik písniček ke mši svaté
9.30 - 10.30 hod. - mše svatá
10.30 - 11.30 hod. - přestávka na občerstvení - občerstvení zajištěno
11.30 - 14.00 hod. - hry a soutěţe na téma „Naši národní světci“
14.00 - 14.15 hod. - závěrečné poţehnání

FARNÍ DEN NEDĚLE 4. 6. 2017
Náš první společný farní den se uskuteční 4. 6. od 14. hodin na zahradě fary. Pro děti a pro
zájemce bude v 15:00 prohlídka hasičské zbrojnice a poţární techniky. Těšit se můţete na
společné posezení s občerstvením, hry pro děti. Prosíme šikovné kuchařky a cukrářky
o jejich výtvory. Rádi přivítáme i pomocnou ruku, která se ozve na telefonu 731 402 149.

