Poutě v naší farnosti
17. 5. v 16:00 v Olomouci v katedrále je pouť za obnovu rodin a nová duchovní
povolání. Odjezd autobusu z autobusového nádraží v 15:20
18. 5. v 7:45 v Rozvadovicích – Nejsvětější Trojice
15. 6. ve 14:00 na Července Mariánská pouť a procesí s obrazem P. Marie
Mše na úmysly Společenství Modliteb matek: 17. 5. v 9:00 v kostele sv. Marka
21. 6. v 8.30 v kostele sv. Filipa a sv. Jakuba
Mše svatá dětská: 16. 5., 13. 6., 27. 6. v 18:00
Zkoušky scholy: 16. 5., 13. 6., 27. 6. v 17:00 na faře
Sbírky: 11. 5. na církevní školy
18. 5. a 15. 6. sbírka na opravy kostela
Dětské spolčo: 16. 5. od 18:00 do 21:00 nohejbalový turnaj
Sraz: Červenka na kurtech– podrobnější informace: Hana Chrudinová,777 962 242
30. 5. v 19:00 na faře proběhne poslední setkaní v tomto školním roce.
Přejeme krásné prázdniny a těšíme se na viděnou v září!
Farní knihovna, do které Vás zveme, bude otevřena 11. 5., 25. 5. a 8. 6. před i po
mši svaté. V nabídce jsou knihy duchovní i zájmová četba nejen pro dospělé, ale i
pro děti a mládež. Těšíme se na Vaši návštěvu.
ZVEME VÁS:
EVA HENYCHOVÁ: pátek 23. 5. v 19:00 v kostele sv. Jakuba a Filipa
recitál zpěvačky a kytaristky v rámci cyklu „Musica Poetica“
FARNÍ DEN: neděle 1. 6. od 14:00 v areálu Charity Litovel na Vítězné ulici
Pro farníky i dobrovolníky Charity je připraven program plný her a zábavy:
Šermířský spolek URSI, rytířský turnaj pro děti, pečené sele a občerstvení.
Uvítáme dobrovolný příspěvek, pomoc při organizaci, i zákusek vlastní výroby.
MISSA IN ES: neděle 15. 6. v 18:00 v kostele sv. Marka
Premiéra provedení mše od MUDr. Karla Martínka
Vystupují: KANTIKA , PALORA a velký smíšený doprovodný orchestr
Vydala Římskokatolická farnost sv. Marka v Litovli
Neprodejné, pouze pro vnitřní potřebu.
Kontakt : P. Josef Rosenberg, 732562829
farnost.litovel@centrum.cz
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Milovaní,
srdečně Vás všechny zdravím v mariánském měsíci květnu, který
zároveň bude měsícem velkých eucharistických slavností (1. svaté přijímání
a Boží Tělo).
Eucharistické tajemství je základním stavebním kamenem každého
života jednotlivce i společenství církve. Do tohoto tajemství dorůstáme
postupně a vyžaduje to čas. Bůh nám tento čas dopřává právě proto,
abychom pronikli do jeho blízkosti skrze eucharistii (Lásku vydanou lidem
do rukou). Čas je něco, čeho nikdy nemáme dost, je vzácný. Darovat čas
znamená darovat lásku, protože dáváme něco, co nám je drahé. Častou
výmluvou je, že nemáme čas na modlitbu, návštěvu eucharistie (adorace) a
účast na mši svaté ve všední den. Já si myslím, že je to spíše otázka priorit.
Jak někdo vtipně poznamenal: „Ještě jsem neviděl nikoho umřít hladem
proto, že neměl čas se najíst.“ To, co je pro nás důležité, na to si čas
zaručeně najdeme. Tak i pokrm pro duši je pro nás pramenem síly a života.
Kdo si nalezne čas na Ježíše v té nejreálnější přítomnosti, ten již nebude
vysílen a opuštěn, nýbrž naplněn láskou a pokojem, který dává Pán i
v nelehkých chvílích našeho života.
A tak vzpomeňte v modlitbě i na ty děti, které letos poprvé přistoupí
ke stolu Páně, ať naleznou Přítele, jenž je povede životem radosti.
P. Josef

PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ VE FARNOSTI
V neděli 18. 5. v 9:30 v kostele sv. Marka budou poprvé přijímat Tělo a
Krev Páně děti z naší farnosti. První svátost smíření bude pro děti v sobotu
17. 5. od 8:00 – 9:00. Možnost přijmout svátost smíření pro rodiče a blízké
příbuzné bude v pátek 16. 5. před mší sv. a také po mši sv.

MARIINA LEGIE V NAŠÍ FARNOSTI
Co je Mariina Legie?
Mariina Legie je laické katolické hnutí. Byla založena 7. 9. 1921 Frankem Duffem. Ve svých 24
letech se připojil ke společnosti sv. Vincenta z Pauly, v níž prohluboval svou katolickou víru a
vnímavost k potřebám chudých, nemocných, sociálně opovrhovaných, trpících a jinak všem
potřebným lidem. Společně se skupinou katolických žen a Fr. Michaelem Toherem založil
v Dublinské arcidiecézi 7. 9. 1921 první prezidium Mariiny Legie, která se začala šířit po celém
světě. Frank Duff byl účastníkem druhého vatikánského koncilu jako laický pozorovatel. Jeho
dílo je převedením učení sv. Ludvíka z Montfortu do praxe. Je úplným odevzdáním se Ježíši
skrze zasvěcení se Panně Marii. Legie je založena na úctě k Panně Marii a je nevyslovitelným
zázrakem nejvyššího (papež Pius IX.). Duch Legie je samotným duchem Marie.
„Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno.“ Lk 11,9
Pozvání
Mariina Legie v naší farnosti se sdružuje a působí již necelý rok. Je pod duchovním vedením
našeho místního kněze. Scházíme se pravidelně každý týden ve středu po mši svaté na faře.
Pravidelný program:
 modlitba svatého růžence
 duchovní četba
 studium
 zprávy o vykonané práci
 duchovní slovo a přidělení práce na příští týden
Cílem Mariiny Legie je posvěcení jejich členů, účast na životě farnosti a
její apoštolát. Plní tak výzvu Jana Pavla II. k nové intenzivní evangelizaci.
Naše činnost a svědectví:
Chodíme navštěvovat nemocné. Poskytujeme drobnou pomoc lidem v domácnosti, modlíme se
s nimi a pokoušíme se vždy každého duchovně oslovit i přes veškeré útrapy života. Připravili
jsme některé ke svátosti smíření a to po 29 letech a 42 letech. Chodíme mezi sociálně nejslabší
např. bezdomovce, kde se nám podařilo zajistit ubytování i sociální příspěvek v hmotné nouzi.
Rozdáváme duchovní literaturu a projevujeme zájem o každého potřebného. Legionáři se snaží
najít cestu k lidem, aby jim svou láskou a pomocí mohli zprostředkovat cestu k evangeliu.
Legionáři usilují o oddanost Panně Marii sjednocením s ní, snaží se ji napodobit nejen v lásce,
odvaze a pokoře, ale usilují o duševní jednotu s Marií, aby mohla ona skrze ně působit.
Členové legie jsou si vědomi, že jen tehdy budou vytrvalí a úspěšní, budou-li za jedno s Marií a
skrze ní i s Kristem.
Víra bez skutků zakrní. Člověk, kterému se dobře činí, tak okusí lásku a dobrotu Boží a to vše
přičítáme Boží milosti a ustavičné pomoci přímluvy Panny Marie.
Tímto oslovujeme srdečně všechny, kteří by rádi přišli do společenství Mariiny Legie, a ve
společenství Mariiny Legie se s námi společně modlili a aktivně podle možností se podíleli na
této činnosti. Rozdáváním zázračné medailky Panny Marie nebo jako pomocní členové Mariiny
Legie, kteří jsou s námi v Duchu i modlitbě sjednoceni.
„Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ Mt 18,19 – 20
Stanislav Molnár

S MARIÍ V ROZHOVORU S JEŢÍŠEM
Maria, Matko pokorného "ano",
Ty jsi slýchala Ježíše
a znala jsi zvuk Jeho hlasu
a tlukot Jeho srdce.
Jitřní Hvězdo, mluv nám o Něm
a vyprávěj nám o své cestě,
abychom i my kráčeli touto cestou víry.
Maria,
Tys bydlela v Nazaretě s Ježíšem,
vtiskni do našeho života své city,
svou učenlivost, své mlčení, které naslouchá,
a učiň, ať Slovo zplodí opravdu svobodná rozhodnutí.
Maria,
mluv nám o Ježíši,
aby svěžest naší víry
zářila v našich očích
a zahřála srdce toho, kdo nás potká.....
Benedikt XVI - Modlitba
HUMANITÁRNÍ POMOC
Skupina mladých lidí z naší farnosti i z okolí pojede na humanitární misi na
Ukrajinu do města Lopatyn u Lvova. Úkolem bude pomoci opravit dům pro děti,
které jsou bez domova. V této zemi díky velkým sociálním rozdílům je hodně lidí
bez základních prostředků a proto děti často žijí na ulici bez výchovy.
Tento dům má sloužit dětem, aby smysluplně trávili čas, něco se naučili a najedli
se. Tato humanitární pomoc bude probíhat od 7. – 19. 7. 2008.
POUŤ NA SV. HOSTÝN PRO NEMOCNÉ: Dne 29. 4. se uskutečnila pouť pro
nemocné na Sv. Hostýn. Pro deset
účastníků této pouti to byla jediná
možnost, jak toto místo po dlouhé
době navštívit. Doprovod zajišťovali
Otec Josef a pracovnice Charity. Po
příjezdu nás čekala Mše svatá a po
dobrém obědě a krátkém odpočinku
jsme s těmi, kteří si troufli, zvládli i
Křížovou cestu. Jistě i krásné počasí
přispělo ke zdaru této akce. Všichni
účastníci projevili zájem si tuto pouť
v budoucnu zopakovat.

