SETKÁNÍ SENIORŮ: v pondělí 14. 5. a 11. 6. po mši svaté proběhne setkání na faře se
Soňou Šlosarovou na téma novodobí svatí.
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: 11. 5., 25. 5. a 8. 6.
DĚTSKÉ MŠE v Litovli budou probíhat kaţdý druhý pátek v měsíci v 18h. v kostele
sv. Marka (11.5. a 8. 6. na závěr školního roku).
DĚTI VÍRY jsou 14. 5., 4. 6. od 15.15 do 16.00 - společenství dětí 4+. Společně budeme
poznávat Bibli, modlit se, zpívat a hrát si.
Vedou M. + T. Soldánovy
Sbírky: 13. 5. Sbírka na církevní školy
20. 5. Sbírka na opravy kostela
17. 6. Sbírka na opravy kostela
POUŤ NA SV. HOSTÝN PRO SENIORY
Pořádá Charita a Římskokatolická farnost Litovel
Čtvrtek 3. 5. 2018 - Odjezd 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
POUŤ U PŘÍLEŽITOSTI SVÁTKU SV. FILIPA A JAKUBA V NEDĚLI 6. 5. 2018
• 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 pravidelněvěnován 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 udírny, posezení pro případ nepříznivého počasí a pro děti skákací hrad zdarma.
Všechny Vás srdečně zveme!

FARNÍ DEN NEDĚLE 3. 6. 2018
Náš společný farní den se uskuteční 3. 6. od 14. hodin na zahradě Charity (z důvodů
terénních úprav na farní zahradě). Pro děti je připraven program. Těšit se můţete na
společné posezení s občerstvením a hudbou. Prosíme šikovné kuchařky a cukrářky o jejich
výtvory. Rádi přivítáme i pomocnou ruku, která se ozve na telefonu 731 402 149.
©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 3/2018
Pozvánka na Slavnost prvního sv. přijímání v kostele sv. Marka v Litovli
Drazí Boţí přátele, přiblíţil se den, kdy některé naše děti přijmou poprvé Jeţíše
Krista v Eucharistii. Bude to pro ně velký den, kdy se Bůh stane hostem v jejich domě.
Vejde pod střechu jejich srdce a oni Ho budou moci vědomě přijímat pokaţdé, kdyţ
k němu přistoupí.
Mohli bychom říci, počne se vztah mezi těmito dětmi a Kristem v Eucharistickém
způsobu. Postupně budou vnímat, ţe je to chléb, a ţe chutná jako chléb a zároveň v sobě
budou cítit, ţe to není jen pokrm, ale osoba, se kterou je moţné vést dialog. Mluvit
k Němu, kdyţ budou v zástupu přijímajících, ale i v tichém klanění, kdyţ si Ho ponesou
v srdci, aţ se budou vracet do lavice.
Rozvine-li se tato osobní vazba, tento dialog, budou děti k Jeţíši přicházet častěji,
protoţe budou mít touhu svěřovat Mu věci a lidi svého ţivota. Budou cítit, ţe Jemu je
moţné říci vše, a ţe On některé věci přijme a naplní. A jiné nechá nenaplněné, protoţe
ještě nenastal správný čas na jejich řešení, ještě dárci nejsou připraveni na přijetí daru,
výzvy ze strany Boţí. Tak se budou děti učit poznávat, jakým způsobem komunikuje Jeţíš
v Eucharistii.
Ale nejen v Eucharistii, ale také ve svátosti smíření, kterou rovněţ tyto děti letos
přijmou poprvé. Bude to jejich první smíření se s Bohem a v něm i sami se sebou a s
ostatními lidmi. I toto je nová cesta - cesta smíření, obnovení. Pochopení, ţe věci, vztahy
nemusejí nutně skončit, ale dá se na nich znovu pracovat, uvést v ţivot. Sm íření, které
posílí důvěru v Boha i v druhé lidi. A ţe i přes naše lidské slabosti a nedokonalosti je
moţné budovat nové a velké věci při vzájemném respektu a úctě. Toto smíření jim pak dá
poznat, ţe na všechno nemusejí být sami, ţe nemusejí být perfektní a dokonalí, aby podali
nejlepší výkon, ale ţe vţdy se mohou rozdělit, svěřit, spolupracovat. Tato zkušenost je
nesmírně osvobozující od perfekcionismu, který v nich někdy pěstujeme.
A nakonec dorostou do fáze, kdy pochopí, ţe ty podstatnější věci ve svém ţivotě
budou více vnímat svým srdcem neţ pouhým rozumem. Ţe budou prozatím jen tušit neţ
vědět. Ale zkušenost, ţe věřit tomuto hlasu se vyplatí, jim dá pochopit, ţe Boha poznáváme
více z toho, co se stalo neţ z toho, co o Něm řekli druzí.
Tak tedy stojíme s těmito dětmi na prahu jejich společného intenzivního ţivota
s Bohem a my sami se budeme pro ně stávat vzorem ţivého vztahu s eucharistickým

Kristem nebo taky překáţkou - podle toho, jak daleko jsme došli my sami a jak sami o
tomto eucharistickém Kristu mluvíme a smýšlíme.
Chtěl bych vás jménem těchto všech dětí pozvat na jejich slavnost, která se
uskuteční 27. května v kostele sv. Marka v 9.30hod. Přijďte, prosím, slavnostně oblečení a
vyzdobte i své srdce osobní svátostí smíření. Přijměte také výzvu modlit se za tyto děti a
jejich rodiny, aby se jejich domov stal místem, kde se dva nebo tři shromaţďují v Jeho
jménu. Ať jako jeden muţ jdou zástupem ke svému Pánu a On, ať jim dává odvahu
k jednotě, důvěře a vzájemné spolupráci.
To vše vám přeje o. Miroslav

CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA pořádá:
CESTA ZA ZVÍŘÁTKY - výlet na Doubravský Dvůr
ve středu 16. 5. odjezd v 9.30 od Charity, návrat kolem 11.30
Zveme rodiče s dětmi. Pojeďte s námi na soukromou farmu. Moţnost
zakoupení jejich mléčných výrobků, koukneme na zvířata,
techniku,…jak to chodí na farmě. Cena výletu 40,- Kč, nutné přihlásit v MC do 11. 5.
Kapacita autobusu omezená, dále moţnost vlastní dopravy.
DEN DĚTÍ NA DOUBRAVSKÉM DVOŘE v sobotu 2. 6.
program pro děti na Doubravském Dvoře
DEN DĚTÍ V MC ve středu 6. 6. od 9.00 do 12.00
Workshop – malování triček. Malování triček pomocí barev ve spreji, šablon a razítek na
textil. Doneste si tričko, které chcete dekorovat, světlé, bavlněné.
Cena kurzu: 100,-Kč maximálně 3 trička
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY pro ţáky 1. – 3. třídy ZŠ Jungmannova
Kdyţ není škola 18. 6. - 22. 6.
Kdyţ prázdniny začínají dřív 25. 6. - 29. 6.
denně 6.00(8.00) -16.00, cena za týden 1200,-Kč včetně jídla, pitného reţimu, programu.
CHARITNÍ ODPOLEDNE v sobotu 23. 6. od 14.30 – 18.00
Pro všechny, bez ohledu na věk. Posezení s občerstvením, soutěţe pro děti, hudba.
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
Drazí bratří a sestry, přijměte pozvání k májovým poboţnostem v
měsíci květnu, které se společně budeme modlit v našich kostelích. Je
to společný čas, kdy můţeme uctívat Pannu Marii, jakou tu, která nám
jiţ při prvním zázraku v Káně Galilejské říká: "Udělejte všechno, co
vám řekne." A víme, ţe tenkrát prosila za novomanţele, kterým došlo
na svatbě víno. Chtěla je uchránit od velké ostudy a podařilo se. A ona
prosí neustále, protoţe ji není lhostejný nikdo s těch, které ji Jeţíš
svěřil ani z těch, kteří se k ní utíkají o přímluvu. A myslím si, ţe jí na
nás záleţí mnohdy víc neţ nám samotných. Ne nadarmo ji nazýváme
Matkou křesťanů. Pojďme v těchto květnových dnech s důvěrou ke své matce a svěřujme jí
své ţivoty, ať nám svou přímluvou u svého Syna vyprosí to, oč skutečně potřebujeme pro
svůj i společný rodinný ţivot.
Májové poboţnosti v Litovli budou probíhat po kaţdé mši svaté. V neděli po večerní.
Budeme číst májová čtení a po mši se pomodlíme litanie k PM. Májové poboţnosti na
Července budou v úterý a neděli v 19.00hod. a ve čtvrtek po mši svaté.

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

SETKANÍ DĚTÍ NAVŠTĚVUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ
„DOBÍVÁNÍ JERUZALÉMA“
Katecheté děkanátu Šternberk a Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk a mládeţ děkanátu
Šternberk pořádají setkání v pátek 11. 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 s otcem biskupem Josefem Nuzíkem
10.30 - 11.30 hod. - přestávka na občerstvení - občerstvení zajištěno
11.30 - 14.00 hod. - hry a soutěţe na téma „Dobívání Jeruzaléma“
14.00 - závěrečné poţehnání
FARNÍ KNIHOVNA: Vážení a milí přátelé knihy,
děkuji všem za čtenářský zájem, který projevujete nabídnutým knihám na prezenčních
místech v obou kostelích. Děkuji také všem, kteří výpůjčku a vrácení knihy zapíší. Způsobí
mi tak radost a klid na duši. Prázdniny se blíţí kvapem a s nimi hloubková inventura.
Průběţná kontrola podle mých seznamů knih, které na stoly pokládám, naznačuje, ţe
některé knihy jsou vypůjčeny bez zápisu nebo osobního sdělení. Těší mne, ţe je o ně zájem
a nestanovuji ţádné výpůjční časové limity, ale také knihy jsou určitá hodnota, s níţ je
zapotřebí zacházet poctivě. Všem, kteří tak činí, upřímné díky.
Ze srdce J. Nebeská, správkyně farní knihovny
Z knížek, které se brzy objeví v nabídce na stolku:
Novinka KN: Morris West – V botách rybářových
Georg Ratzinger: Můj bratr papeţ
Benedikt XVI: Poslední rozhovory s Peterem Seewaldem
Alain Boudre: Umývač výloh a arcibiskup (příběh kardinála Miloslava Vlka)
Zdeněk Velíšek: Oni zblízka, my pod drobnohledem (svědectví o migraci a integraci)
Doporučuji knihu, vhodnou jako dárek k duchovnímu proţitku: Jakub Brdíčko –
Nadechnout se BÍLÉ. Příběh ztraceného kázání Tomáše Akvinského. Novela
s filozofickými prvky, propojující svět Francie 13 .stol. a postmoderní současnost. Zabývá
se tématem, jak dosáhnout opravdového štěstí. Klade otázku, zda lze na dnešní dobu
aplikovat středověkou odpověď formulovanou idejemi slavného člena kazatelského řádu a
učitele církve sv. Tomáše Akvinského.
ZÁPIS DO CÍRKEVNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SVATOJÁNEK V LITOVLI
Termín zápisu: čtvrtek 10. 5. 2018 od 15:00 do 17:30 hod.
Více informací o školce nebo o zápise do MŠ najdete na www.svatojanek.cz.

