Tradiční volejbal :o))
25. června zveme všechny mladé na tradiční předprázdninový volejbal. Sejdeme se
ve 14:00 na volejbalovém hřišti v Olších na Července. Volejbalové dovednosti nejsou tak
důleţité, jako chuť do hry. Nebojte se přijít! Po volejbale zajdeme společně posedět
a občerstvit se na farní zahradu.
Těším se na odpoledne s Vámi. Hanča Obšilová
DĚTSKÁ SCHOLA: Zveme všechny děti, které chtějí zpívat Pánu, aby přišly do dětské
scholy. Schola by měla být pro děti školního věku. Budeme se těšit na kaţdý hlásek.
Termíny zkoušek: 16.6. před mší svatou
DĚTSKÁ MŠE v Litovlina poděkování za školní rok proběhne 16.6. v 18 hod. v kostele
sv. Marka. Tuto mši bude schola doprovázet svým zpěvem.
Sbírky: 18.6., 16.7., 20.8. a 17.9. sbírka na opravy
Farní knihovna: V červnu je moţné zapůjčit si kníţky z farní knihovny kaţdou neděli po
mši svaté. Během prázdnin bude knihovna uzavřena, prosím vyuţijte půjčování v kostele.

MARIÁNSKÁ POUŤ NA ČERVENKY U LITOVLE v neděli 18. června
Mše svatá s průvodemke cti Matky ustavičné pomoci začne ve 14.30 hod.
Zpovídá se od 13.30 hod. Po mši svaté jste zvánina malé občerstvení do farní zahrady.
„Uţ 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."
MATKO USTAVIČNÉ POMOCI, ORODUJ ZA NÁS!
Zveme všechny holčičky a slečny, které chtějí ozdobit slavnost panny Marie ustavičné
pomoci na Července jako druţičky. Komu chybí bílé šaty, můţe si je zapůjčit před
slavností v kostele. Obzvláště ty, co si budou teprve šaty vybírat, prosím o včasný příchod!
Je moţné si šaty vybrat i s předstihem a přijít v nich z domu. V tomto případě prosím
kontaktujte paní Obšilovou - 777 96 22 42.

ŽEHNÁNÍ NOVÉHO VÝROČNÍHO ZVONU NA ČERVENCE
Drazí bratři a sestry, obyvatelé Červenky, chtěl bych vás pozvat na ţehnání nového zvonu,
který ponese název „Výroční zvon sv. Františka Xaverského“. Jistě vás napadá otázka,
proč zrovna výroční zvon. Je to při příleţitosti 730. výročí zaloţení obce Červenka, rovněţ
při příleţitosti 230. výročí úmrtí sv. Alfonze a 100. výročí Fatimské PM, a v neposlední
řadě 250. výročí korunování obrazu PM ustavičné pomoci na Července.
Ţehnání nového výročního zvonu proběhne na pouti ke cti sv. Alfonze 6. srpna ve 14.30
hod. v kostele na Července. Poprvé se zvon rozezní 16. září 9.00 hod. při slavností mši
svaté na poděkování Pánu Bohu za 730 let obce.
Jiţ nyní vás srdečně všechny zvu. O. Miroslav
OZNÁMENÍ:
 Sledujte web farnosti, dávám tam aktuální informace - www.farnostlitovel.cz
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Všichni známe obraz Panny Marie ustavičné
pomoci a rádi se k ní u tohoto obrazu modlíme, ale jiţ
méně známe hlubokou symboliku celého obrazu.
Na zlatém pozadí ikony se nacházejí dvě
hlavní postavy: Panna Maria a její Syn. Maria pravou
rukou drţí ručku děťátka. Oválná zamyšlená tvář Marie
je mírně nakloněna k Jeţíši s výrazem plným dobroty
a laskavosti ale i smutku. Maria svým mateřským
pohledem objímá celé mystické Kristovo Tělo církve
(všechny lidi, kteří se přicházejí modlit ke svému
Vykupiteli).
Maria je oděná do červených šatů se zlatým
lemováním kolem šíje a na pravém rukávu. Červená
barva symbolizuje lásku. Hlavu a ramena pokrývá
plášť tmavomodré barvy se zelenou podšívkou (zelená barva symbolizuje víru). Pod
pláštěm vidíme čepec mořské barvy. Nad středem čela září osmicípá hvězda a o něco níţe
po levé straně malá hvězda - kříţ. Hvězdy symbolizují panenství Marie před a po narození
Jeţíše a navazují na symboliku Marie jako hvězdy ranní (Zory) a hvězdy mořské, Královny
nebe.
Malý Jeţíš tulící se k Marii je oblečen do tuniky zelené barvy (symbolizující
boţství), opásaný červenou šerpou (královský znak) a přes pravé rameno má přehozený
hnědý plášť (symbolizující jeho lidství). Šaty jsou ozdobeny zlatým šrafováním, coţ je
znakem boţství. Jeţíš, nepatrně nakloněný dopředu směrem k Matce, se hlavičkou otáčí
vlevo. Zděšeně se dívá na archanděla Gabriela, který mu ukazuje kříţ prozrazující budoucí
utrpení a smrt pro spásu lidí. V strachu se Jeţíš tulí k Matce, hledá u ní záchranu a pomoc
a oběma ručičkama objímá palec její pravé ruky. Takto přitulený k Marii se stále dívá na
kříţ.
Hlavy Jeţíše a Marie jsou obklopeny zlatými svatozářemi s rostlinným motivem
vytvořeným technikou bodování, která je typická pro krétskou školu. Ve svatozáři Jeţíše je
vepsán rovnoramenný kříţ charakteristický pro obrazy Boţího Syna.
Nad hlavou Marie jsou poloviční postavy archandělů Michaela a Gabriela, kteří
jsou zahleděni na Jeţíše. Svatý Michael, vůdce andělů v boji se satanem, je umístěn

nad pravým ramenem Boţí Matky. Je oblečený do červené tuniky a zeleného pláště. V ruce
drţí kopí, rákosovou hůl s houbou a nádobu s vínem a octem - atributy Pánova umučení.
Svatý Gabriel byl Boţím poslem, který zvěstoval Marii tajemství vtělení Slova.
Nachází se nad levým ramenem Panny Marie a je oblečený do hnědorůţových šatů se
zelenými křídly. V závoji drţí řecký kříţ a čtyři hřebíky - nástroje Kristova umučení. Obě
hlavy archandělů jsou ozdobené svatozáří.
Ikona Matky ustavičné pomoci zdůrazňuje účast Marie na dějinách vykoupení
a naplňování duchovního mateřství v řádu milosti. Znamená to, ţe Boţí Matka nás rodí
do nadpřirozeného ţivota a formuje Boţí lid na obraz Krista. Toto mateřství se projevuje
v ustavičné pomoci přímluvou a prostřednictvím u svého Syna. Trvá neustále od té doby,
co dala při zvěstování svůj věrný souhlas, v němţ neochvějně setrvala pod kříţem, dokud
se nedokončí spása všech vyvolených. Ani po svém nanebevzetí nepřestává v tomto
spasitelném poslání, ale svými mnohonásobnými přímluvami nám nadále získává dar
věčné spásy.
Otec Miroslav

CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA pořádá:
POKUSY A HOKUSY S IVOU
Čtvrtek 8. 6. od 14.30 do 15.30
lektorka: Mgr. Ivana Kubíková
přírodovědný krouţek pro děti 5 -7let
ZA LESÁNKEM NA KOLE
Čtvrtek 15. 6. odjezd v 9.00 od MC
Zveme rodiče s dětmi na cyklovýlet, pojedeme Lesánkovu cestu, se zastávkou na dětském
hřišti na Březové. Pro děti nutná přilba! Pokud nebude přát počasí, tak se nikam nejede.
Pátek 30. 6. MC zavřeno!

POUTĚ NAŠÍ FARNOSTI:
11. 6. v 11:00 Rozvadovice – Nejsvětější Trojice
17. 6. - Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněţská povolání
- autobus bude odjíţdět ve 14 hod. z Litovle. Zájemce prosíme, aby se hlásili u paní
Duškové – 777 089 024.
18. 6. ve 14:30 Červenka – Mariánská pouť s procesím
6. 8. ve 14:30 Červenka – sv. Alfonz, posvěcení výročního zvonu
16. 9. v 9:00 Červenka - 730 let obce a 230 let od úmrtí sv. Alfonze
30. 9. Pouť matek - Hora Matky Boţí - Králíky
4. 10. Adorační den farnosti
7. 10. Pouť farnosti na sv. Hostýn

DEN RODIN - SOBOTA 24. ČERVNA
* Od 14:30 hodin v areálu charity na Vítězné ulici
* Od 14.30 do 16:30 hry pro děti a tvořivé dílničky
* Od 15 do 18 hodin – hudební vystoupení skupina EFEKT
* Po celou dobu se děti mohou vyřádit na skákacím hradu, trampolíně
nebo si nechat namalovat obrázek na obličej.

* Den otevřených dveří Charity a Mateřského centra Rybička – zájemci si mohou
prohlédnout všechny naše prostory a získat informace o našich sluţbách
* Bohaté občerstvení – dobroty z udírny, točené pivo a kofola
Srdečně zveme rodiny s dětmi, příznivce Charity i další zájemce všech věkových kategorií.
Výtěţek akce bude věnován na podporu projektů Charity.
TÁBOR FRYŠTÁK
Děkujeme všem dětem a rodičům za velký zájem o dětský tábor ve Fryštáku. Kapacita je
jiţ plná, ale na děti, na které se letos nedostalo, se těšíme příští rok. Děkujeme a přejeme
krásné prázdniny!
Tým vedoucích

SRDEČNĚ VÁS ZVEME:
Dny lidí dobré vůle na Velehradu 2017 - 4. – 5. července 2017
Cyrilometodějské slavnosti na Velehradu kaţdoročně přilákají desetitisíce věřících z celé
Evropy. Zcela jistě se jedná o největší oslavy spojené se státním svátkem v České
republice. Slavnostní poutní mše svatá na nádvoří před bazilikou začne v 10:30. Kompletní
program naleznete na webových stránkách www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/program.
Nedílnou součástí Dnů lidí dobré vůle je slavnostní koncert Večer lidí dobré vůle.
Ten začne v 19.30 hodin na pódiu před bazilikou.
Na Velehrad se v rámci programu chystají i známé osobnosti, doprovodný program
nabídne deskové hry jako stolní fotbal nebo ping-pong, dále pétangue, kosmetické poradny.

6. Celostátní setkání mládeže - Olomouc 2017od 15. do 20. srpna 2017
Motto:„Nebojte se!“
Celostátní setkání mládeţe probíhá v duchu světových dní mládeţe a koná se v České
republice přibliţně jednou za 5 let.
Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 30 let, kteří chtějí proţít několik dní
ve společenství mladých lidí.
Program bude velmi pestrý a bohatý, ţe si v něm můţe najít kaţdý něco zajímavého. Např.
setkání s přáteli a poznávání nových lidí, zajímavá témata přednášek, kvalitní přednášející,
nevšední slavení eucharistie, poutavé katecheze, osobní setkání s biskupy, skvělá hudba,
sport, kreativní dílny, …

UNITED – NENAHRADITELNÝ - Vsetín - 24. – 26. 8.
UNITED je křesťanský multiţánrový festival konaný na konci prázdnin v malebném
městečku Vsetín. První ročník proběhl v roce 2011 a v minulém roce účast přesáhla 4000
lidí. Multiţánrovost se promítá ve škále koncertů různých hudebních stylů a spektru
dalšího programu – semináře, workshopy, divadlo, film, sporty, street scéna, sluţba
modliteb a duchovního poradenství. UNITED ale znamená mnohem více, neţ jen výbornou
atmosféru, nová přátelství a skvělou zábavu. Přejeme si, abychom zde mohli poznávat Pána
Boha a On jednal v našich ţivotech. Kaţdý ročník se nese v duchu hlavního tématu. Pro
nadcházející rok jsme zvolili téma NENAHRADITELNÝ. Věříme, ţe se máte na co těšit.
Záměr UNITED je vyjádřen zkratkou 3P – tedy být Kristem Propojeni, Proměněni
a Povoláni. Propojeni skrze víru v něj, proměněni do jeho charakteru a povoláni ke sluţbě
druhým. To vše se děje skrze práci s mladými lidmi a skrze rozvoj jejich charakteru,
kreativity a zodpovědnosti.
Na festival je moţnost dopravy, hlaste se prosím u otce.

