
Poutě naší farnosti 
20. 6. ve 14:30 Červenka – Mariánská pouť s procesím  
14. 7. od 10:00 do 18:00 Červenka - Adorační den 
1. 8. ve 14.30 Červenka – sv. Alfons z Liguori 

Mše svatá dětská: 11. 6. a 30. 6. v 18:00 

Zkoušky scholy: zveme děti ke zpěvu ve schole a to 11. 6. v 17:00 na faře  

Sbírky: 20. 6., 18. 7., 22. 8. sbírka na opravy kostela 

Klub ARCHA:  9. 6. a 23. 6. od 16:30 do 18:00 v MC Rybička  
Biblické příběhy pro děti (3 – 6 let) vede paní katechetka Pavla Eibová.  

Farní knihovna, bude otevřena 6. 6., 20. 6. a 4. 6. před i po mši svaté.  
Během prázdnin bude knihovna uzavřena 

Nové číslo časopisu Rodinný život – Naplněný třetí věk 
Třetí věk může být obdobím radosti, díkůvzdání, vnitřní harmonie i 
nových objevů v sobě a kolem sebe. Nechte se inspirovat vyprávěním a 
vzpomínáním otce Jana Rybáře, paní Fišerové a Kroupové. Objevte nové 
možnosti setkávání seniorů při návštěvě v brněnském Centru pro rodinu. 
Francouzská psycholožka Marie de Hennezel hovoří o možnosti zakusit 
stárnutí jako „jiné mládí“, o potřebě zůstat plní touhy.  
Jak komunikovat s dospívajícími? Co vše mohou poskytnout prarodiče 

vnoučatům? Proč je nezbytná třetí osoba ve vztahu matky a dítěte? Odpovědi na tyto 
otázky přináší pravidelné rubriky týkající se vztahů a výchovy. 
Eva Muroňová se nad postavami čtyř biblických seniorů – Abrahama, Sáry, Zachariáše a 
Alžběty zamýšlí nad čtyřmi různými projevy moudrosti. 
V závěru roku kněží přinášíme rozhovory s rodiči kněží, celoroční cyklus setkávání 
s Vianneyi dneška uzavírá Mons. Vojtěch Cikrle.  
Na děti čeká želvička Loudalka a lesní mužíček Cílek. Nechybí další z kulinářských 
lahůdek, soutěže, křížovka ani informace o připravovaných prázdninových akcích.  

ZVEME VÁS :  
FARNÍ DEN:  neděle 13. 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, v případě deště bude akce 
probíhat uvnitř budovy, v prostorách budoucí církevní školky.  

AHOJ VŠICHNI MLÁDEŽNÍCI,  
toužíte zažít nevšední setkání se svými kamarády, zamyslet se nad svým životem a 
prohloubit duchovní život? Pokud ANO, tak neváhejte a pojeďte na Arcidiecézní setkání 
mládeže do Moravské Třebové. Setkání se koná od 22. 7. do 25. 7. 2010. Více informací 
a přihlášky na www.ado.cz/mtrebova2010 a nebo u Hany Chrudinové, 
Chrudinovah@seznam.cz, tel. 777 962 242 
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Ježíš Kristus praví: „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a  jste obtíženi, a já 
vás občerstvím.“        (Mt 11,28) 

Milí brat ři a sestry, 
Jsou před námi prázdniny a dovolené, čas zaslouženého odpočinku, proto bych 

Vám rád dal jednu dobrou radu. Odpočiňte si a ztište se! V tichu najdete radosti života, 
které jsme ztratili v koloběhu všedních povinností.  

V tichu rostou ty nepatrné pozornosti, které potřebují méně času, než se 
domníváme: dobré slovo, přátelský úsměv, chvilka naslouchání s pochopením pro toho 
druhého, nečekaný telefonický rozhovor, vlastnoručně vyrobený dárek, milý dopis, 
pozornost k svátku či k narozeninám. 

Vyhoďte ze svého života ono smrtící: "Nemám čas!" Udělejte si čas na to, abyste 
byli člověkem pro své bližní. K tomu Vám žehná          otec Josef 

CÍRKEVNÍ MATE ŘSKÁ ŠKOLA „SVATOJÁNEK“ V LITOVLI  
Rádi bychom Vás informovali o zřízení Církevní mateřské školy Svatojánek 

v Litovli. Půjde o malou školku rodinného typu, což bude umožňovat osobní přístup 
k dítěti jako k jedinečnému originálu, který má své individuální schopnosti a potřeby. 

Výchovně vzdělávací program Církevní mateřské školy je v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro předškolní vzdělání schválený MŠMT, obohacený o 
křesťanskou výchovu. Křesťanský základ školky se projevuje v hodnotách, které se dětem 
budeme snažit zprostředkovávat – spolupráce, ohleduplnost, vzájemné vztahy dětí ve třídě, 
pomoc silnějšího slabšímu, schopnost odpustit či úcta k druhému člověku. 

 Církevní mateřská škola je otevřena nejen dětem z věřících rodin, ale i dětem 
z rodin bez vyznání, které však budou souhlasit s vedením dětí v křesťanském duchu.  

Otevřením školky nabízíme možnost přijetí dětí, které se pro nadbytek nepodařilo 
umístit do stávajících mateřských škol. 
 Na děti se těší paní učitelky Mgr. Regína Hradilová a Mgr. Martina Mikšánková. 

Zápis proběhne  v úterý 15. 6. 2010  od 15.00 – 18.00 hod v  mateřském  centru 
Rybička  v Litovli (Městský klub Litovel – 1. patro, vstup ze zadní části objektu) 
Zřizovatel:        Arcibiskupství olomoucké   
Adresa školy:   ul. Vítězná 1129 , LITOVEL  784  01  
Kontakt a bližší informace:   cmslitovel@email.cz, 739 660 650  



MODLITEBNÍ TRIDUUM 25. - 27. 6. 2010 
    Milí bratři a sestry, 
opět bychom vás rády pozvaly k účasti na modlitebním triduu. Tyto 
modlitby se konaly v naší farnosti již několikrát, proto jen pro připomínku 
uvádíme, že triduum je společné setkání v modlitbě za děti, které se 
koná 1x za tři měsíce. Modlitba každého čtvrt roku probíhá ve všech 

zemích po celém světě, kde jsou modlitební skupinky hnutí Modlitby matek. Jejím hlavním 
posláním je modlit se za naše děti a prosit Pána, aby změnil tento svět pro naše děti.  
     První den – pátek – je věnován modlitbám pokání za vlastní hříchy, zanedbání či 
opomenutí. 
     Druhý den – sobota – konáme zástupné pokání za hříchy světa. Stavíme se před Boha jako 
přímluvci. Bůh si stěžuje ústy proroka Izaiáše: „Hledal jsem, kdo by se přimlouval a nenašel se 
nikdo.“ Přímluvná modlitba je projev lásky. Dovoláváme se Božího milosrdenství. 
     Třetí den – neděle – je dnem chval a díků za požehnání a veškerá dobra, kterými Bůh 
obdaroval naše rodiny až do této chvíle. Vzdáváme též chválu a dík i za lidi, kteří na to 
nepamatují. 
     Triduum prob ěhne ve dnech 25. – 27. 6. v kostele sv. Marka v Litovli 
     Pátek – 18.00 hod – mše sv., po ní společná modlitba 
     Sobota – 7.30 hod – mše sv., po ní společná modlitba 
     Neděle – 18.00 hod – mše sv., po ní společná modlitba 
     Je dobré si uvědomit, jak velká síla nás spojuje a jaká je to mohutnost modliteb za naše děti. 
Proto je dobré této možnosti využít, a pokud je to jen trochu schůdné tridua se zúčastnit. 
Vyprošujme našim dětem svět, kde vítězí dobro nad zlem.  
     Na společné setkání s vámi se těší                 společenství maminek z Litovle 

SETKÁNÍ MLÁDEŽE ŠTERNBERSKÉHO D ĚKANÁTU V LITOVLI  
„Nás volíš si dnes, ó Pane, odevšad vedeš nás k sobě, když Kristus bratrem se stane, on 
naučí nás volat k Tobě: Abba Otče, Abba Otče, Abba Otče…“ 

Těmito slovy začínala úvodní píseň na slavnostní mši děkanátního setkání, které se 
uskutečnilo v sobotu 27. března v litovelském farním kostele sv. Marka. Za sborového Abba 
Otče, přicházel průvod ministrantů a kněží spolu s biskupem Mons. Josefem Hrdličkou. 
V promluvě biskup pronesl slova o radosti a naději, kterou symbolizují děti a mládež. Uváděl 
též příklad o jednom mladíkovi, který přišel za Ježíšem a ptal se ho: „Pane Ježíši, co mám 
dělat?“  A tak jsme se sami sebe mohli zeptat a zamyslet se, co od nás Pán chce? 

Po mši následovala pěší pouť až do Nákla, kde potom probíhal další program. Celkem 
nás vyrazilo asi 30 lidí. Bohužel s námi nemohli jít všichni z mladých, kteří byli na ranní mši, 
protože v Litovli právě probíhaly Lidové misie, a někteří z litovelského společenství mladých 
pomáhali s organizací dětského dopoledne a tudíž nemohli vyrazit na cestu s námi. Po cestě 
jsme se modlili křížovou cestu, po ní jsme dostali požehnání od otce P. Ondřeje Jirouta, kaplana 
pro mládež šternberského děkanátu. K našemu obrovskému zklamání jsme po cestě ani jednou 
nezabloudili... snad příště. Když jsme dorazili do Nákla, bylo tam pro nás připraveno 
občerstvení v podobě čaje, párků a buchet. Po jídle se představily všechny farnosti, které na 
setkání byly přítomny… tedy farnost Šternberk, Litovel, Renoty, Uničov a spousta dalších. Na 
konci programu pro nás přijel pan Dušek s autobusem a odvezl nás domů.  

Byl to velmi krásně strávený čas s dalšími mladými lidmi z našeho děkanátu. Více 
jsme se poznali navzájem, seznámili se s novými tvářemi a příjemně se pobavili.   
                     Maruška Mazáková 

CHARITA INFORMUJE:   
OBVAZY PRO MALOMOCNÉ  
Dne 11. 4. proběhla v naší farnosti zajímavá přednáška Nadace svatého 
Františka z Assisi, která nám přiblížila život chudých a nemocných v Indii. 
Přednášky se zúčastnily v hojném počtu, ty které pletou obvazy pro 
malomocné. Všem zapojeným do této akce velice děkuji za jejich ochotu, 

podařilo se nám naplést téměř 500 obvazů! Ale vzhledem k problematickému odevzdávání 
hotových obvazů musím oznámit, že již nebudeme v pletení obvazů pokračovat. Všem 
Vám upřímné Pán Bůh zaplať!        Dospivová Jarmila 
POUŤ SENIORŮ NA HOSTÝN 
Dne 27. 4. se uskutečnila již tradiční pouť 
seniorů na Svatý Hostýn, kterou pořádáme 
pro klienty pečovatelské služby a seniory z 
farnosti, kteří se kvůli svému věku nebo 
omezené pohyblivosti nemohou zúčastnit 
běžných poutí. Zajišťujeme převoz seniorů 
až k bazilice a v případě potřeby pomoc 
pracovnic pečovatelské služby.  

BENEFIČNÍ KONCERT NA PODPORU PROJEKTŮ CHARITY  
Charita Šternberk, středisko Litovel uspořádala svůj první Benefiční koncert, který se 
konal 22. 5. v koncertním sále Městského klubu v Litovli. Záštitu nad Benefičním 
koncertem převzal starosta Litovle MVDr Vojtěch Grézl. 
Program zahájil pěvecký sbor Gymnázia Jana Opletala Litovel – Palora, pod vedením 
sbormistryně Mgr. Marcely Barvířové. Poslechli jsme si výběr skladeb z barokního a 
rockového oratoria Juda Makabejský, které Palora připravuje pro svůj zářijový koncert 
k 10. výročí založení sboru. V další části programu vystoupil pan Karel Kocůrek s hrou na 
staré historické nástroje. Jeho žena paní Helena Kocůrková přednesla na housle 
v mistrovském podání několik známých skladeb klasické hudby.  
Charita připravila pro publikum video-prezentaci všech projektů, které jsou provozovány 
ve Středisku Litovel.  
Během koncertu se v litovelském středisku poprvé udělovala cena nejlepšímu 
pracovníkovi. Stala se jím paní Zita Stinglová – vedoucí pečovatelské služby.  
V rámci dobročinného večera Charita shromáždila 53 tisíc korun. Tyto prostředky budou 
použity na dokrytí nákladů sociálních služeb, které Charita v Litovli poskytuje – 
pečovatelské a ošetřovatelské služby a mateřského centra Rybička.  
Poděkování patří všem sponzorům, účinkujícím ale také pracovnicím Charity v Litovli, 
které připravily bohaté občerstvení jak pro účinkující, tak i pro všechny účastníky koncertu.  

STÁNEK CHARITY na pouti sv. Filipa a Jakuba 
Dobrovolnice z Mateřského centra Rybička děkují všem, kteří 
navštívili stánek Charity na pouti ke svátku Filipa a Jakuba 2. 
5. a zakoupením našich výrobků přispěli na projekt Adopce na 
dálku. Zároveň Vás zveme k návštěvě našeho stánku na 
Hanáckých Benátkách 12. 6., kde si můžete opět naše výrobky 
zakoupit a podpořit tak naši činnost. 


