Poutě v naší farnosti
9. 5. Diecézní pouť v Olomouci k Janu Sarkandrovi
7. 6. v 11:00 Rozvadovice – Nejsvětější Trojice
21. 6. ve 14:30 Červenka – Mariánská pouť
Mše na úmysly Společenství Modliteb matek: 28. 2. v 8:30 v kostele Sv. Marka
Mše svatá dětská: 15. 5. a 29. 5. v 18:00

FARNÍ ZPRAVODAJ
ŘÍMSKOKATOLICKÉ
FARNOSTI LITOVEL

Zkoušky scholy: Zveme děti ke zpěvu ve schole a to 15. 5. a 29. 5. v 17:00
Sbírky: 17. 5. sbírka na opravy kostela
Dětské spolčo pro děti od 13 do 17 let:
22. 5. v 18:00 mše svatá a po ní setkání na faře.
V sobotu 9. 5. od 14. hod volejbalové odpoledne a po ukončení opékání na farní zahradě.
Sraz: Červenka na kurtech u fotbalového hřiště.
Informace: Chrudinovah@seznam.cz, mobil: 777 962 242
Farní knihovna: bude otevřena 3. 5., 17. 5., 31. 5., 14. 6. před i po mši svaté
Klub ARCHA: 29. 4., 13. 5., 27. 5., 10. 6. od 16:30 do 18:00
Biblické příběhy pro děti (3-6let) v prostorách Charitního MC Rybička, vede paní
katechetka Pavla Eibová.

ZVEME VÁS:
KONCERT SPS LAŠAN BRUŠPERK:
V neděli 24.5. 2009 od 17.30
Skladby k oslavě Panny Marie, vstupné dobrovolné

FARNÍ DEN: neděle 31. 5. od 14:00 v areálu Charity na Vítězné ulici
Pro farníky i dobrovolníky Charity je připraven program plný her a zábavy:
Šermířský spolek URSI, soutěže pro děti, pečené sele a občerstvení.
Uvítáme dobrovolný příspěvek, pomoc při organizaci, i zákusek vlastní výroby.

POUŤ NA SV. HOSTÝN PRO NEMOCNÉ
Pořádá Charita a Římskokatolická farnost Litovel
Čtvrtek 28. 5. 2009 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.
©Vydala Římskokatolická farnost sv. Marka v Litovli
Neprodejné, pouze pro vnitřní potřebu.
Kontakt: P. Josef Rosenberg,  732562829
www.farnostlitovel.cz  farnost.litovel@centrum.cz

28. 4. 2009
ČÍSLO 5/2009
Bratři a sestry,
Chci se spolu s Vámi zastavit v úvahách nad nastávajícím mariánským
měsícem květnem. Maria nás zvláštním způsobem chce vtáhnout do společenství
s Kristem.
Maria nabídla Ježíši vlastní tělo, krev, něhu, lásku a stala se tak živým
svatostánkem. Přítomností vtěleného Slova se nechala prostupovat v těle i duchu.
Prosme ji, aby nám pomáhala stávat se čím dál tím víc otevřenějšími Ježíšově
přítomnosti a ať si uvědomíme jeho blízkost v každém dnu, protože to je jediný
účinný lék proti strachu a obavám, zvláště v dnešním světě, který díky vyloučení
Krista ze svého středu, prožívá zmatek.
Víme však, že Maria zůstává služebnicí Páně, nikdy nestrhává pozornost
na sebe, ale vede nás k Bohu a učí nás životnímu stylu, v němž je středem Ježíš.
Buďme za naši nebeskou Matku Marii vděčni a také nezapomínejme na
naše maminky, kterým vděčíme za mnohé a jejichž svátek budeme slavit v květnu.
Nechte se vést Marií, abyste se “naučili“ Ježíši.
Váš otec Josef
SRDEČNĚ VÁS ZVEME
NA MARIÁNSKOU POUŤ DO ČERVENKY U LITOVLE
v neděli 21. ČERVNA 2008
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!

ČASOPIS RODINNÝ ŢIVOT – NOVINKA VE FARNÍ KNIHOVNĚ

MLADÍ KŘESŤANŠTÍ DEMOKRATÉ
Drazí bratři a sestry.
V naší farnosti se skupina dvanácti mladých
lidí rozhodla založit místní organizaci Mladých
křesťanských demokratů. Toto sdružení vychází
z tradic evropského konzervatizmu a křesťansko –
demokratického proudu.
A co jsme si dali za cíl? Poskytnout nejen svým členům, ale i veřejnosti
možnost vzdělávat se, rozvíjet své schopnosti a získávat zkušenosti pro budoucí
práci a pro vstup do veřejného života.
Určitě je dobré, že se mladí lidé zajímají o politickou činnost a dění v ní.
Musíme si začít uvědomovat, že politika je součástí našeho života, která tu
vždycky byla, stále je a bude.
Jsme sice mladí a v politické činnosti nezkušení, ale věřím, že nejen vaše
morální přesvědčení, ale také modlitby přispějí k politickému rozvoji nejen v naší
farnosti.
Předsedkyně MO MKD Magdalena Navrátilová

TÁBORY 2009
Brzy k nám přijde léto a s ním prázdniny. A jako každý rok již tradičně pro
vás, děti, připravujeme letní křesťanské tábory. Přípravy jsou v plném proudu,
abyste mohli strávit nezapomenutelný týden v táborovém středisku Eliška ve
Fryštáku.
I.
turnus 12. – 18. 7. 2009 pro děti 1. – 5. třídy
II.
turnus 19. – 25. 7. 2009 pro děti 6. – 9. třídy
Letošní tábory nás přenesou do raného středověku, kdy byly zakládány
první kláštery. Dozvíte se jistě spoustu zajímavých věcí, užijete si spoustu legrace,
zahrajete si nespočetné množství her, poznáte nové a potkáte ty staré kamarády. 
Přihlášky budou k vyzvednutí v kostele. Přihlášku odevzdejte do 25. 6. 2009
P. Josefu Rosenbergovi. Pokud máte jakýkoliv dotaz, můžete se obrátit na
vedoucího Magdu Navrátilovou tel.: 776 861 769, e-mail: magda_n@email.cz
Těšíme se na vás, vaši vedoucí!!!

SČÍTÁNÍ ÚČASTNÍKŮ NA BOHOSLUŢBÁCH 19. 4. 2009
Farní kostel sv. Marka v 9:30
Farní kostel sv. Marka v 18:00
Filiální kostel sv. Alfonze Červenka
Filiální kostel Nejsvětější Trojice Rozvadovice

215 věřících
47 věřících
98 věřících
47 věřících

Časopis je orientován na rodinu a rodinný život ve všech jeho pestrých podobách a
projevech, radostech nebo starostech všedních i svátečních dnů.
Zaměřuje se na problematiku výchovy dětí, vztahy mezi manžely, na duchovní
život rodiny, život v neúplné rodině, seniorský věk apod. Časopis přináší
informace o různých akcích a prorodinných aktivitách. Je určený každému, kdo v
rodině žije, nebo kdo se zabývá problematikou rodinného života.

Vyšlo nové číslo časopisu Rodinného ţivota
s tématem: Seznamování a výběr partnera
Kde najdu vysněného partnera či partnerku? Mají
hledání partnera křesťané těžší než nevěřící? Existují
nějaké specifické postoje či chování, kterými si nezadaní
ztěžují seznamování? Aktuální číslo časopisu Rodinný
život se zabývá seznamováním, výběrem a požadavky
na životního partnera. Přináší zajímavý rozhovor s
Janem Vítkem, který organizuje křesťanskou seznamku
Noemi. Téma oživuje anketa, ve které zadaní vzpomínají
na to, kde a jak se seznámili, kdo udělal první krok.
Čtenáři se také dozví, jak menší děti zbavovat zlozvyků
pomocí výchovných příběhů. S výchovou k víře pomáhá
i další příběh želvy Loudalky o desateru.
V tomto čísle nechybějí soutěže pro děti i dospělé, křížovka, nabídka zajímavých
knih, informace o programech pro celou rodinu nebo originálně pojatý recept.
Časopis Rodinný život vychází pětkrát ročně. Předplatné či ukázkové číslo si
můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný ţivot, Biskupské nám. 2, 771 01
Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail: rodina@arcibol.cz, http://www.rodinnyzivot.eu/

Časopis si můžete zapůjčit ve farní knihovně, kde jsou k dispozici i starší čísla
5/08 (Téma: Vánoce pro všechny) a 1/09 (Téma: Srdce muže).

PRVNÍ SV.
FARNOSTI

PŘIJÍMÁNÍ

DĚTÍ

VE

V neděli 24. 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 23. 5. od
8:00 – 9:00. Po svátosti smíření je nácvik na neděli.
Možnost přijmout svátost smíření pro rodiče a blízké
příbuzné bude v pátek 22. 5. před mší sv. a také po
mši sv. Doprovoďme naše děti modlitbou i příkladem,
ať první přijímání není poslední.
(foto z víkendové přípravy v Libině)

