
Tradiční předprázdninový volejbal :o)) 
Bez této akce snad uţ ani nejdou zahájit prázdniny, mám velikou radost, ţe kaţdý 

rok se společně sejdeme a vţdy se seznámíme s někým novým. Nevíte, o co jde? 

Předprázdninový volejbal je akce, kde se sejde mládeţ z farnosti i okolí. A to 

od věku přibliţně 13 let aţ po ty, co to před lety byli teenageři. Nejde ani tak 

o velikou volejbalovou zdatnost, ale spíš o chuť se pobavit a společně si zahrát. 

Po volejbale se pak přemístíme na farní zahradu na Července a posilníme se něčím 

z udírny.  

Kdy? V neděli 1. 7. od 14.00 – můţete dorazit i v průběhu  

Kde? Na Července v Olších na volejbalovém kurtu. 

     Těším se na odpoledne s Vámi. Hanča Obšilová 

SETKÁNÍ SENIORŮ: v pondělí 11. 6. po mši svaté setkání na faře se Soňou Šlosarovou 

na téma novodobí svatí. 
 

DĚTSKÁ SCHOLA: poslední předprázdninová zkouška je 8. 6. od 17. hod. na faře 
 

DĚTSKÉ MŠE v Litovli 8. 6. na závěr školního roku 
 

 

Sbírky: 17. 6., 15. 7. a 19. 8. sbírka na opravy kostela 
 

MARIÁNSKÁ POUŤ NA ČERVENCE U LITOVLE 

v neděli 17. června  
Mše svatá s průvodem ke cti Matky ustavičné pomocive 14.30 

hodin 

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 i moţné si šaty vybrat s předstihem a přijít v nich z domu.  

V tomto případě prosím kontaktujte paní Obšilovou 777 96 22 42 
 

OZNÁMENÍ: 

 Sledujte web farnosti, dávám tam aktuální informace - www.farnostlitovel.cz 

 Prázdninový reţim bohosluţeb – sledujte prosím web a nástěnky 

 Adopce píšťal litovelských varhan - bliţší informace jiţ brzy na webu a na stolečku 

v kostele. Budeme rádi za kaţdou adoptovanou píšťalu!  
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„Čas letí jako bláznivý, já nechytím ho ani vy“ 
Tak zní jedna velmi známá píseň, která se zpívá jiţ 33 let a vypovídá o tom, ţe se ještě 

nikomu nepodařilo chytit čas. A ani to nejde, neboť čas nazývaný latinsky "chronos", je čas 

stále plynoucí. Je to ten, který sledujeme na hodinkách, v kalendáři, v dějinách. Tomuto 

času je určeno, aby plynul. Má své vymezené dráhy, místa, naplnění. Ale je i čas "kairos", 

to je čas věčný. Ten neplyne, nikdy nezačal a nikdy neskončí, on pořád je. Je jakoby 

podstatou veškerého bytí a je vázán jen na to, co je věčné a tím je Bůh a také lidská duše, 

která je nesmrtelná. 

A zde je ten moment, který si můţeme uvědomit. Nejde jen o to, aby člověk byl ve svém 

ţivotě a ve svých dějinách spojen se vším, co ho obklopuje, s tím, co bylo před ním a s tím, 

co po něm přichází. To vše je jen horizontála kaţdého lidského ţivota. Ale je tu i vertikála 

lidského ţivota, spojení s tím, který je věčny, tedy s Bohem. Mohli bychom říci, je to 

pomyslná osa našeho ţivota, kolem které se vše otáčí. 

Zní tedy otázka, co je osou mého ţivota? Já? Moje rodina? Moje práce? Moje kariéra? Jaký 

hlubší smysl má to, co dělám, jaké to nese ovoce a jaké to má naplnění? Mohli bychom si 

to představit i jako plátno, které má strukturu mříţky. Jedna osnova je nataţena seshora 

dolů a druhá zprava doleva a zpět. Obojí je potřeba, aby se vytvořilo pevné plátno, 

na kterém mohou být naneseny jednotlivé události mého ţivota, jenţ vytvářejí obraz mého 

ţivota. Občas je potřeba od obrazu poodstoupit, abychom ho viděli jakoby z nadhledu 

a mohli na něm doladit patřičné tahy. A pak zase nanášíme - ţijeme další události našeho 

ţivota. Tak náš ţivot dostává svou jasnou tvář, má svou hodnotu, neboť je propojením 

vertikály věčnosti s horizontálou naší časností. 

Zkusme si představit, ţe odstřihneme tu svislou osa, napojení se na Boha. Pak naše 

vodorovná osa nebude mít své ukotvení ani na nebi, ani na zemi. Bude zprava do leva, od 

jednoho k druhému, ale bez pevného uchycení. Tak nás svět bude zmítat nejrůznějšími 

proudy, které nakonec způsobí jakési rozčarování či zmatek. Ale teprve aţ obnovíme své 

napojení na Boha a přitom zůstaneme pevně nohama opřeni o zem, nalezneme svou 

ztracenou stabilitu, nalezneme oporu a jistotu našeho ţivota. Všechno navenek zůstane 

stejné, budeme proţívat stejné události, ale vše bude mít svůj hlubší smysl. Vše bude mít 

své vnitřní ukotvení v Bohu, který je láska. Vše proţijeme s pohledem k věčnosti k tomu, 

co zůstává a má nevyčíslitelnou hodnotu. K lásce, kterou jiţ nyní můţeme proţívat, a která 

jako jediná bude i po smrti pokračovat. 
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Není tedy smyslem našeho ţivota chytat čas, dohánět nestihnuté události, ale umět část 

času plynoucího proměňovat na čas stálý, kairos. Tedy zastavit se a zůstat stát před Bohem. 

Dovolit Mu, aby se směl dívat do mých očí a také  i do srdce. V ten okamţik budu zakoušet 

sjednocení, svůj vnitřní pokoj, ze kterého bude srozumitelné vše, co se děje kolem mě i se 

mnou. A zároveň zde bude i zřetelně čitelný obraz mého ţivota spojeného s Bohem. 

S láskou ve které je jistota věčného ráje. Věčného štěstí po kterém touţí kaţdá lidská duše.

               Otec Miroslav 

CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA pořádá: 

DEN DĚTÍ V MC ve středu 6. 6. od 9.00 do 12.00 

Workshop – malování triček. Malování triček pomocí barev ve spreji, 

šablon a razítek na textil. Doneste si tričko, které chcete dekorovat, 

světlé, bavlněné.Cena kurzu: 100,-Kč maximálně 3 trička 
 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY pro ţáky 1. – 3. třídy ZŠ Jungmannova.  

Kdyţ není škola 18. 6. - 22. 6. 

Kdyţ prázdniny začínají dřív 25. 6. -29. 6. 

denně 6.00(8.00) -16.00, cena za týden 1 200,-Kč včetně jídla, pitného reţimu, programu. 

CHARITNÍ ODPOLEDNE -  SOBOTA 23. ČERVNA  
* Od 14.30 hodin v areálu charity na Vítězné ulici 
* Od 14.30 do 16.30 hry pro děti, tvořivé dílničky a malování na obličej 

* Od 15 do 18 hodin – k poslechu hraje skupina RAMAHE Band 

* Po celou dobu se děti mohou vyřádit na skákacím hradu a trampolíně 

* 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, kofola a další 

Srdečně zveme rodiny s dětmi, příznivce Charity i další zájemce všech věkových kategorií.  

Výtěţek akce bude věnován na podporu projektů Charity. 

Charita v Litovli se připojuje k materiální sbírce Arcidiecézní Charity Olomouc  

KONTEJNER PRO ZAMBII - pomozme dětem studovat a učit se šít a farmařit 

Věci z Kontejneru pro Zambii pomohou rozvíjet vzdělávání, zdravotní péči, ale také 

plánované školící centrum v Chiparambě (východní Zambie). Se zaslaným zahradním 

i zemědělským nářadím se budou učit chlapci farmařit a dívky se zase naučí šít 

na šlapacích šicích strojích. Díky novým dovednostem se děti o sebe budou umět postarat. 

Výuka řemesel navíc pomůţe řešit problémy s předčasnými sňatky a uţíváním drog, které 

jsou typické u dětí a mladých v chudých oblastech Afriky. 

Jde jiţ o druhý kontejner, který s materiální sbírkou do rozvojové země Arcidiecézní 

Charita vysílá. První kontejner díky štědrosti českých dárců pomohl potřebným na Haiti. 

Věříme, ţe podobně pomůţeme i v Zambii. Zambie je jedna z mála afrických zemí, které 

nepoznaly válku, přesto patří mezi nejchudší rozvojové země. Pod hranicí chudoby tam  

ţije více neţ 60 % lidí. 17 % obyvatel je nakaţených virem HIV. 

Více se o Kontejneru pro Zambii dozvíte na www.charitaprozambii.cz 

Čím naplnit Kontejner pro Zambii 

* Vybavení pro školáky 

* Zemědělské nářadí (motyky, lopaty, sekery, kolečka, loupače na kukuřici, kráječe zelí..) 

* Látky, šicí potřeby (nůţky, nitě, jehly, knoflíky, metry,…) 

* Dětské oblečení a dětská obuv 

* Ruční valchy, rýţáky 

* Berle, ortézy 

Sbírka probíhá do 15. 6. 2018 na adrese Charity - Vítězná 1129, Litovel 

Kontakt: Mgr. Jana Milčická - 730 585753 

POUTĚ NAŠÍ FARNOSTI: 
17. 6. ve 14.30 Červenka – Mariánská pouť s procesím 

15. 7. Adorační den na Července 

17. 7. Modlitby matek - Pouť matek s dcerami s ostatky Sv. Markéty Antiochijské 

ze Starého Města na Velehrad. Moţnost společné dopravy. Více informací na plakátku 

nebo u paní Duškové. 

5. 8. ve 14.30 Červenka – sv. Alfonz 

1. 9. Farní pouť na horu Sv. Antoníčka u Blatnice 

22. 9. Pouť matek do Zlatých Hor k Panně Marii Pomocné 

4. 10. Adorační den farnosti 

13. 10. Děkanátní pouť do Olomouce  

SRDEČNĚ VÁS ZVEME: 
Dny lidí dobré vůle na Velehradu 2018, 4. – 5. července 2018 
Cyrilometodějské slavnosti na Velehradě kaţdoročně přilákají desetitisíce věřících z celé 

Evropy. Zcela jistě se jedná o největší oslavy spojené se státním svátkem v České 

republice. Národní pouť 2018 a slavnostní poutní mše svatá na nádvoří před bazilikou 

začíná v 10.30. Kompletní program na Velehradu naleznete na webových stránkách. 

Nedílnou součástí Dnů lidí dobré vůle je slavnostní koncert Večer lidí dobré vůle. 

Ten začne v 19.30 hodin na pódiu před bazilikou.  
 

UNITED – MEZI NÁMI - Vsetín, 23. – 25. 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 4500 

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.  

Ţijeme v době záţitků a informací. Posloucháme a říkáme denně tisíce slov, sdílíme 

mnoţství dat. Posíláme, přijímáme, lajkujeme – mezi námi se toho hodně děje. Ale co kdyţ 

jsme předurčeni pro něco úplně jiného? Pro něco velkého, slavného a neskutečného. Pro 

absolutní revoluci, která všechno obrátí vzhůru nohama. Pro Království, které trvá věky, 

zatímco se všechny ostatní říše a státy dávno rozpadly. Pro něco, co potichu klíčí a roste 

právě teď a právě tady - Mezi námi. 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. Na festival je možnost dopravy, hlaste se prosím u otce Miroslava. 


