Poutě naší farnosti
7. 5. Diecézní pouť v Olomouci k sv. Janu Sarkandrovi
8. 5. v 9:30 pouť u sv. Filipa a Jakuba na Starém městě
19. 6. v 11:00 Rozvadovice – Nejsvětější Trojice
19. 6. ve 14:30 Červenka – Mariánská pouť s procesím
Mše svatá dětská: 13. 5., 27. 5., 10. 6. a 24. 6. v 18:00
Zkoušky scholy: Zveme děti ke zpěvu ve schole a to 13. 5., 27. 5., 10. 6. a 24. 6. v 17:00
Příprava na svátost biřmování: 13. 5., 27. 5., 10. 6. a 24. 6. v 19:00 na faře v Litovli
Sbírky: 15. 5. na opravy kostela
Klub ARCHA: 4. 5., 18. 5., 1. 6., 15. 6. a 29. 6. od 16:30 do 18:00 v MC Rybička.
Spolčo pro mládež od 13 do 18 let: setkání na faře proběhne v sobotu 7. 5. a 21. 5.
v 17.30. Těší se na vás vedoucí Hana Chrudinová a Klára Havlíčková, kontakt:
Chrudinovah@seznam.cz tel. Hana: 777 962 242
Farní knihovna, bude otevřena 15. 5., 29. 5., 12. 6. a 26. 6. před i po mši svaté.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME:
Victimae Paschali laudes | Velikonoční liturgie a výtvarné umění - 20. 4. – 21. 8. 2011
Arcidiecézní muzeum Olomouc
Centrem výstavy je nově restaurovaná socha Ukřižovaného Krista s pohyblivými pažemi z
Litovle (16. století), která byla na Velký pátek snímána s kříže a skládána do Božího hrobu,
a byla jí vzdávána speciální forma úcty. Tento unikát zde doprovázejí další umělecká díla
vybraná s ohledem na jejich téma a zejména funkci během velikonočního Tridua. Výstava
tak představuje biblický příběh Kristových pašijí od Kristova vjezdu do Jeruzaléma, přes
jeho spasitelskou oběť na Kříži, až po následné Zmrtvýchvstání a Nanebevstoupení přímo s
ohledem na liturgické texty a na konkrétní historickou podobu velikonočních obřadů.
LUBOMÍR BRABEC: sobota 7. 5. v 19.00 v kostele sv. Marka
- český kytarový virtuóz, nejefektnější španělské a latinsko americké skladby
vstupné: předpr. 150 Kč, na místě +50 Kč
DĚKANÁTNÍ POUŤ za obnovu rodin a kněžská povolání v OLOMOUCI
21. 5. od 16. hodin v katedrále - Odjezdy autobusů:
14:50 Červenka, 15:00 Litovel - autobusové nádraží, 15:05 Rozvadovice
Program:
16.00 h. – rozjímavá modlitba slavného růžence
17.00 h. – adorace před vystavenou Eucharistií
18.00 h. – mše sv. sloužená otcem arcibiskupem Janem Graubnerem
FARNÍ DEN: neděle 5. 6. od 14:00 v areálu Charity na Vítězné ulici
Pro farníky i dobrovolníky Charity je připraven program plný her a zábavy: soutěže pro
děti, pečené sele a občerstvení. Uvítáme dobrovolný příspěvek, pomoc při organizaci, i
zákusek vlastní výroby. Akce se bude konat za každého počasí.
©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
27. 4. 2011
ČÍSLO 5/2011
„VĚŘIT VE VZKŘÍŠENÍ ZNAMENÁ POKLÁDAT MARII ZA SVOU SESTRU“
Když odpustíš svému nepříteli, když nasytíš hladového, když bráníš slabého - věříš ve vzkříšení.
Když přijmeš narozené dítě, když zrovna stavíš svůj dům, věříš ve vzkříšení… Věřit ve vzkříšení
znamená nechat prostoupit vlastní život důvěrou, znamená důvěřovat bližnímu, znamená z nikoho
nemít strach. Věřit ve vzkříšení znamená pokládat Boha za svého otce, Ježíše za bratra, Marii za svou
sestru nebo, chceš li, za svou matku.
(Podle Carlo Carretta)
Drazí bratři a sestry,
právě jsme vstoupili do měsíce května, který je zasvěcen Panně Marii, jejíž
velkým ctitelem byl Janem Pavlem II., který je blahořečen. Jeho vztah ke Kristu skrze
Marii nám dal rozšíření růžence o tajemství světla, které nás hlouběji spojují v modlitbě
s Kristem. Tyto tajemství jsou také motivem nových vitráží v našem farním kostele. Chtěl
bych, aby tyto vitráže nebyli jen uměleckým dílem, ale také duchovním odkazem tohoto
velkého papeže.
Naši předkové tvořili k oslavě a slávě Boží krásná umělecká díla, která nám
ukazují jejich lásku k Bohu. Můžeme obdivovat nově otevřenou kapli sv. Jiří s unikátní
výmalbou, oltář Panny Marie a andělů strážných v kostele sv. Marka (prezentovaných na
výstavě Olomouckého baroka), jedinečný oltář u sv. Filipa a Jakuba, a v neposlední řadě
unikátní socha gotického Krista s pohyblivými pažemi, která je hlavním exponátem
výstavy v Arcidiecézním muzeu. Rád bych navázal na tuto tradici, a pokud Bůh dá, tak
dokončil vitráže růžence světla k oslavě Boží.
Ať přímluva Panny Marie nás vtáhne do bližšího vztahu s Kristem skrze modlitbu
svatého růžence, k tomu Vám žehná
otec Josef
PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ VE FARNOSTI
V neděli 5. 6. 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 4. 6. od 9:00 – 10:00. Po svátosti smíření je nácvik na
neděli. Možnost přijmout svátost smíření pro rodiče a blízké příbuzné
bude v pátek 3. 6. před mší sv.. Po mši sv. bych se rád setkal s rodiči.
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.“ (Jan 6:54)

NOC KOSTELŮ - PÁTEK 27. KVĚTNA 2011
„Připomínám si noc co noc, jak jsem na struny hrával, v srdci přemítám
a duch můj hloubá.“ (Ž 77,7)
Noc kostelů 2011 je:- pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování
krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů,
- projevem kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli a zdobili, ale i u těch, kteří
je dnes obývají a chtějí se podělit o svou víru, o svůj život, a svoje osobní obdarování
a dovednosti,
- nabídkou zakotvené křesťanské spirituality, modlitby a služby potřebným,
- znamením živé spolupráce křesťanských církví (ekumenismus), která zaceluje rány vzniklé
v minulých staletích.
Kostel je místem, kde můžeme stale něco objevovat. Ať jsou to detaily, kterých si
mnohdy málokdo všimne, nebo nás zaujme architektura či krása uměleckého předmětu.
Ale kostel je místem, které působí také na duši člověka. Je ostatně známo, že nitro člověka
bývá přirovnáváno k chrámu, jako něco posvátného. Možná pravě tato podoba člověka
s chrámem je to, co nás oslovuje a snad i přitahuje. Vždyť kolikrát vstupujeme do budovy
kostela pravě z důvodů, že se v chrámu našeho nitra něco děje. Ke kostelu také patři určitě
tajemno, které překračuje naše běžné poznání. Tušení nečekaného, tajemství krásy, duch
dávných věků, podmanivost prostoru, posvátné ticho… Věřím, že i to objevíte při návštěvě
našeho kostela. Kostely jsou krásné ve dne svým vzhledem a uvnitř tajemným šerem, ale
jsou krásné i v noci, kdy z temnoty ulice, okolí zvou do oázy pokoje, ozářené světlem svící
a lamp. Přeji nám všem, aby se nám letošní noc kostelů stala příležitostí k setkání. K
setkání s krásou architektury a umění, k setkání s lidmi uvnitř i vně chrámového prostoru, k
setkání se sebou v tichu či modlitbě ve svém vlastním nitru.
Noc kostelů přitahuje a láká. Z jedné strany je to iniciativa věřících, kteří chystají
programy a aktivity spojené s prohlídkou kostelů, z druhé strany je to rostoucí zájem
veřejnosti, která na toto pozvaní slyší. Proto bych Vás všechny chtěl poprosit, abyste se
zapojili a pomohli nám s přípravou na tuto akci, která proběhne v pátek 27. května. Rádi
bychom široké veřejnosti zpřístupnili kostel sv. Marka a kapli sv. Jiří.
Využijme tedy letošní nabídky nejen zde, ale i v mnohých kostelech v okolí.
otec Josef
Seznam kostelů společně s programem naleznete na www.nockostelu.cz

TÁBORY 2011
Děti, pojeďte s námi na tábor! Přípravy jsou v plném proudu. Letos
budou tábory dva, pro mladší a starší děti. Tábory proběhnou
v Provodově – na faře a v táborovém středisku Eliška ve Fryštáku.
I. turnus: 17. - 23. 7. 2011 pro děti 1. - 6. třídy ZŠ
II. turnus: 25. – 31. 7. 2011 pro děti 7. 9. třídy ZŠ
Letošní tábory nás přenesou do starého i nového zákona. Dozvíte se
spoustu, jistě zajímavých věcí, užijeme si spoustu legrace, zahrajeme si nespočetné
množství her, poznáte nové a potkáte ty staré kamarády. ☺
Přihlášky budou k vyzvednutí v kostele. Přihlášku odevzdejte do 25. 6. 2011 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!!!

CHARITA INFORMUJE:
KRÁSNÝCH 300 000,- KČ POPUTUJE DO CHARITY
Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci věnuje 300 000,- Kč z
celkového výtěžku 3 594 836,- Kč Benefičního koncertu “Dům pro
život“ vysílaného na ČT 1 dne 2. 3. 2011. Tato částka bude použita na
podporu projektu Charitní pečovatelská služba v charitních střediscích
v Litovli, Uničově a Šternberku – Litovli připadne 130 000.
Nadace nabídla charitě pro projekt Charitní pečovatelská služba dlouhodobou spolupráci a
její zařazení i do jiných nadačních charitativních projektů (např. v rámci Mezinárodního
filmového festivalu v Karlových Varech).
Spolupráce s Nadací Taťány Kuchařové si moc vážíme!
Díky příspěvkům od nadací a sponzorů můžeme klientům, kteří mají dočasně nebo trvale
sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, poskytovat dopomoc v
péči o svou osobu nebo domácnost.
Odměnou pracovnicím charitní pečovatelské služby jsou milá slova přivítání od klientů:
,, Už jste tady sluníčka moje, já se na Vás tak těšila, zítra přijďte zas, vy jste moje
všechno!“ či ,,Á naši andílci už přijely, už jsou tady!“ Tato slova jsou pro ně vždy velkým
povzbuzením do další práce, která není vždy jednoduchá, avšak smysluplná a potřebná.
Ing. Kristýna Vyvozilová

II. BENEFIČNÍ KONCERT NA PODPORU PROJEKTŮ CHARITY
Charita Šternberk – středisko Litovel pořádá v neděli 22. 5. 2011 v 16:00 v koncertním
sále Městského klubu. V programu vystoupí Smíšený sbor Hany Kaštanové, žesťový
kvintet a litovelské mažoretky Linetbells. Akce je pořádána pod záštitou Města Litovel a
starosty města Ing. Zdeňka Potužáka.
Ing. Ludmila Zavadilová
Charitní mateřské centrum Rybička zve všechny k návštěvě
stánku Charity na pouti u příležitosti svátku Filipa a Jakuba v neděli
8. 5. 2011. Můžete si vybrat z výrobků, které vytvořily maminky
z Mateřského centra (tašky, perníčky, pedig, dárkové balíčky,
šperky, dárky ke svátku maminek) a přispět tak prostřednictvím
projektu Adopce na dálku na vzdělávání desetileté indické holčičky Ashwithy Fernandes.
1. 6. 2011 pojede MC Rybička na VÝLET DO ZOO U OLOMOUCE. Cena výletu je
60,- Kč za místo v autobuse, vstup do ZOO si hradí každý sám. Odjezd v 8.30 od Charity
Litovel (naproti Albertu) Zájemci prosím hlaste se do 20. 5. v MC.
POUŤ U PŘÍLEŽITOSTI SVÁTKU SV. FILIPA A JAKUBA V NEDĚLI 8. 5. 2011
• Poutní mše svatá bude sloužena v 9.30 hod.
• Koncertní vystoupení od 10.30 hod.: NOACO, MADALEN, BELLATORS (šerm)
V rámci pouti bude probíhat prezentace Charity a prodej výrobků mateřského
centra Rybička, výtěžek bude věnován na projekt pomoci dětem „Adopce na dálku”.
V prostoru Staroměstského náměstí v Litovli budou již od pátku připraveny pro
děti lunaparky a jiné atrakce. Na pouti bude v neděli od rána stánkový prodej poutního
zboží všeho druhu. Po celou neděli je pro návštěvníky zajištěno občerstvení.
Všechny Vás srdečně zveme!
Pořadatelé

