OD 26. 10. JE ZMĚNA ČASU VEČERNÍCH BOHOSLUŢEB NA 17. HOD.!!

Příprava dospělých ke křtu (sv. příjímání)
Od počátku října budou pravidelná setkání pro dospělé, kteří svou cestu
k Bohu a k prožívání své víry v Církvi teprve hledají. První setkání bude
v budově fary ve středu 8. 10. od 18.30.
Svátost nemocných v naší farnosti
Svátost nemocných - může ji přijmout člověk vážně nemocný, člověk
zesláblý stářím (60 let) a také ten, který se má podrobit vážné operaci. Může
ji přijmout i ten, kdo odchází ve vážné věci do nemocnice.
Tato svátost přináší těm, kdo ji s vírou přijímají, duševní i tělesnou úlevu,
zahlazuje viny, ulehčuje duši nemocného a posiluje ji tím, že v něm
probouzí velikou důvěru v Boží milosrdenství.
Společné udělení proběhne v sobotu 11. 10. 2008 v 9.30. Od 9.00 je
možnost sv. smíření. Prosím, aby ti, kdo mají ve své blízkosti nemocné,
nabídli pomoc či odvoz do kostela.
Mše na úmysly Společenství Modliteb matek: 18. 10. v 9:00 u sv. Marka
Srdečně Vás zveme na setkání s koordinátorkami hnutí v ČR, které se
uskuteční po mši sv. na faře.
Mše svatá dětská: 10. 10., 24. 10. v 18:00, 7. 11. v 17:00
Zkoušky scholy: 10. 10., 24. 10. v 17:00 na faře, 7. 11. v 16:00 na faře
Sbírky: 19. 10. sbírka na opravy kostela
21. 10. sbírka na Misie
16. 11. sbírka na Charitu
Dětské spolčo (děti od 13 do 17 let): 10.10., 24.10. v 18:00 a 7.11. v 17:00
Další setkání budou probíhat pravidelně každých 14 dní.
Začínáme večerní mší svatou u sv. Marka a následuje setkání na faře.
Informace: Chrudinovah@seznam.cz, mobil: 777 962 242
Farní knihovna: bude otevřena 5. 10., 19. 10. a 2. 11. před i po mši svaté.
©Vydala Římskokatolická farnost sv. Marka v Litovli
Neprodejné, pouze pro vnitřní potřebu.
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Milovaní,
V nadcházejícím měsíci říjnu budeme prožívat hlouběji tajemství
vykoupení spolu s Pannou Marií v modlitbě růžence. Tato motlitba je pro
křesťana „záchranným kruhem“ proti malomyslnosti, útoku zla, bolesti a
také pro prohloubení vztahu ke Kristu. Růženec, ačkoliv se zdá být
staromódní modlitbou, v současné době objevuje stále větší počet věřících,
zejména mladých. Nemalou měrou k tomu přispěl Jan Pavel II., který nejen
vyzýval k této modlitbě, ale zároveň bylo patrno, že je touto modlitbou
prodchnut.
Je to Maria, kterou uctíváme jako Matku Kristovu, jako Matku Svaté
rodiny, jako Matku jednoty, Matku smlouvy, která sjednocuje muže a ženu
jako manžele a rodiče prostřednictvím svátosti manželství.
Pokud opravdu chceme žít v rodině, která je naplněna láskou,
musíme ji chránit před vlivy zlých útoků, které na ni doléhají ze všech stran.
Není lepší obrany než společná modlitba růžence v rodině, kdy tato chvíle
je neopakovatelným zážitkem Boží blízkosti, který posiluje rodiče i děti.
Proto Vás prosím, modlete se a buďte připraveni překročit práh
svého já a vyjděte k sobě právě skrze tuto modlitbu, i když začátky nebudou
jednoduché. Ale je to Maria, kdo nás posiluje a je pevným opěrným bodem
v našem životě.
otec Josef
„Naléhavě je potřebná modlitba za život, modlitba, která by pronikla celý svět. V
rámci zvláštních iniciativ, ale i v každodenní modlitbě každé křesťanské společenství,
každé hnutí a sdružení, každá rodina a každý věřící ať předkládají vroucí modlitby
Bohu, Stvořiteli a milovníkovi života. Sám Ježíš nám ukázal, že modlitba a půst jsou
nejdůležitější a nejúčinnější zbraní proti silám zla.“
Jan Pavel II.

VITRÁŢE V KOSTELE SV. MARKA
Již delší dobu při pohledu na
presbytář mi „něco“ chybí. Po delších
úvahách jsem spolu s ekonomickou radou
usoudil, že by neměly chybět v našem
kostele sv. Marka vitráže.
V současné
době
probíhá
dokončování návrhů. Autorkou návrhů
nových vitráží je Alena Ponížilová ze Zlína.
Motivem bude pět nových tajemství růžence
světla, které vyhlásil Jan Pavel II. v roce
2003, aby se "zvýšil kristologický význam
růžence." Apoštolský list Rosarium Mariae
Virginis doplňuje tradiční cykly tajemství –
předběžný grafický návrh
vitráže s bordurou
radostný, bolestný a slavný – novým
cyklem: tajemstvími světla, jež se týkají
Kristova veřejného života. Nová tajemství připomínají následující události z
období Kristova veřejného působení:
1. Kristův křest v Jordánu (Mt 3,13-17)
2. Kristův zázrak v Káně Galilejské (J 2,1-12)
3. Kristovo hlásání Božího království a výzvy k obrácení (Mk 1,15)
4. Proměnění Krista na hoře (Lk 9,28-36)
5. Ustanovení eucharistie, jako svátostného vyjádření Kristovy
velikonoční oběti (Mt 26,26-28)
Zároveň nám budou tyto vitráže připomínat velkého papeže Jana Pavla II. a
potřebu modlitby růžence v dnešním světě.
Vitráže budou zhotoveny technikou vsazováním skel do olověné
sítě (klasickou metodou). Použitá katedrální skla budou domalována a
následně zapečena. Vitráž bude rozdělena do 8 dílů se zachováním dělení
oken.
Po schválení návrhů liturgickou komisí Arcibiskupství olomouckého
se plánuje započetí prací na začátek zimy. Vitráže budou finančně nákladné,
proto Vás prosím o peněžní přispění na tuto akci.
„Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.“ (Žalm 27)
otec Josef

PODĚKOVÁNÍ MONS. DOC. FRANTIŠKU POLÁŠKOVI, TH.D.
Je to již 14 let, co
jsme se nechtěli
smířit se situací, že
v Rozvadovicích již
nebudou nedělní mše
sv. Na doporučení p.
Juráně jsme požádali
o pomoc Mons. Doc.
Františka
Poláška,
Th.D.
I přes jeho četné povinnosti v katedrále sv. Václava vyhověl naší prosbě a
přislíbil sloužit u nás každou neděli bohoslužbu až do doby, než se najde
jiné vhodné řešení. Tato doba se však neustále prodlužovala, až k nám otec
s velkou obětavostí jezdil 14 let. Jeho znalost církevního práva spojená
s hluboce lidským přístupem pomohla mnohým
vypořádat se
s osobními problémy.
Ráda bych otci za všechny farníky z Rozvadovic vyslovila upřímné Pán
Bůh zaplať.
Jarmila Dospivová
WEBOVÉ STRÁNKY FARNOSTI
Milý farníci, mám to potěšení Vám oznámit, že od 30. září 2008 jsou v
provozu internetové stránky farnosti Litovel, které najdete na internetové
adrese www.farnostlitovel.cz. Můžete zde najít informace o historii farních
kostelů, pořad bohoslužeb, množství fotografií z nejrůznějších akcí a
v neposlední řadě také všechna čísla našeho farního zpravodaje. Stránky
jsou stále ve vývoji a ještě spousta věcí na nich přibude. V případě
jakýchkoli nápadů či připomínek neváhejte napsat na emailovou adresu
farnost.litovel@centrum.cz. Web farnosti Litovel se těší na Vaši návštěvu.
Vojtěch Hudeček
MODLITBA RŮŢENCE V PRŮBĚHU TÝDNE
Dle čl. 38 apoštolského listu " Rosarium Virginis Mariae", Svatý Otec
doporučuje následující volbu tajemství: v pondělí tajemství radostná, v
úterý tajemství bolestná, ve středu tajemství slavná, ve čtvrtek tajemství
světla, v pátek tajemství bolestná, v neděli tajemství slavná.

