Setkání mládeže před květnou nedělí
Zveme všechny mladé (od 13. let) na pouť do Jívové dne 15. 3. 2008
V 8:30 začátek v kostele Nejsvětější Trojice „kostelíček ve Šternberku“
V 9:00 mše svatá
Po mši svaté pouť na Jívovou – nutné vhodné oblečení a obutí
Účastnický poplatek 30 Kč
Předpokládaný konec 15:00
Účast nutné nahlásit předem u P. Rosenberga
Odjezd od kostela sv. Marka v Litovli v 8:00hod.
Mše na úmysly Společenství Modliteb matek : 11. 3. v 8:30
12. 4. v 9:00
Mše svátá dětská: 4. 4. a 18. 4. v 18:00
Farní knihovna bude otevřena v neděle: 16. 3., 30. 3. a 13. 4. a to před
mší sv. i po mši sv.
Zkoušky scholy: 4. 4. a 18. 4. v 17:00 na faře
Sbírky: 16. 3. a 12. 4. sbírka na opravy kostela
23. 3. sbírka na kněžský seminář

Letní dětské tábory:
4.8. - 9. 8. 2008 Fryšták – táborové středisko Eliška
Mladší děti 1. – 4. třída
10. 8. – 16. 8. 2008 Fryšták– táborové středisko Eliška
Starší děti 5. - 9. třída
Přihlášky a podrobnější informace P. Rosenberg
Vydala Římskokatolická farnost sv. Marka v Litovli
Neprodejné, pouze pro vnitřní potřebu.
Kontakt : P. Josef Rosenberg, 732562829
farnost.litovel@centrum.cz

FARNÍ ZPRAVODAJ
ŘÍMSKOKATOLICKÉ
FARNOSTI LITOVEL
8. 3. 2008

Bratři a sestry,
Velmi rychle jsme se letos dostali od oslav Narození Krista k jeho
smrti a zmrtvýchvstání. Narozením v Betlémě vstoupil Bůh do světa a stal
se blízkým, hmatatelným a bezprostředně se nás dotýká.
S Velikonocemi je to jinak: Tady Bůh nevstoupil do našeho
života, nýbrž prolomil jeho hranice do nového prostoru na druhé straně
smrti. Teď už nejde za námi, ale jde před námi jako světlo světa, aby nám
dodal odvahy jej následovat. To nám pomůže prožít liturgie Velikonoc,
která začíná slavným vjezdem Krista do Jeruzaléma na květnou neděli,
pokračuje ustanovením eucharistie při poslední večeři, která přechází ve
Velkopáteční utrpení a smrt Ježíše na kříži. Bílá sobota je den, kdy je
církev u Božího hrobu a čeká na slavný rozbřesk nedělního rána, kdy
kámen od hrobu je odvalen a Boží syn přemáhá smrt.
Ať slavné „Aleluja“ rozezní také Vaše srdce to Vám přeje
P. Josef
Vzkříšený Kriste,
Ty nás bereš takové, jací jsme ve svém srdci. Proč bychom čekali,
až se naše srdce změní, a pak teprve za Tebou šli? Ty je přece přeměníš.
Ty i z našich vlastních trnů zažehneš oheň. Otevřená rána v nás je
místem, které si získává tvou lásku. V našich zraněních dáš vyrůst
společenství s Tebou.
Tvůj hlas rozjasní naši noc a v nás se otevřou brány chval.
Bratr Roger z Taizé

Důležité akce před velikonocemi:
Akce - místo

den

čas

Velikonoční zpovídání Červenka

čtvrtek 13.3. 16.30-17.30

Velikonoční zpovídání Pňovice

neděle 16.3.

od 14 hod.

Velikonoční zpovídání Litovel

neděle 16.3.

15.30 -17.00

Obnova kněžských slibů – katedrála Olomouc

čtvrtek 20.3. v 9.30 h.

Bohoslužby o velikonocích:
Zelený čtvrtek

20. BŘEZNA 2008

Mše sv. na památku Poslední večeře

Pňovice

16.30 hodin

Mše sv. na památku Poslední večeře

Litovel

18.00 hodin

Mše sv. na památku Poslední večeře

Červenka

19.30 hodin

Adorace před NSO

Litovel

19 – 21 hodin

Při večerní mši sv. se podává Eucharistie podobojí – Tělo i Krev Páně
„namáčením“.
Po skončení mše svaté bude vystavena Eucharistie v „Getsemanské
zahradě“ k soukromé adoraci.

Velký pátek

21. BŘEZNA 2008

Pobožnost křížové cesty

Litovel, Červenka

15.00 hodin

Velkopáteční obřady

Pňovice

16.30 hodin

Velkopáteční obřady

Litovel

18.00 hodin

Modlitba u kříže

Litovel

19-21 hodin

Velký pátek je dnem přísného postu a dnem rozjímání nad utrpením a smrtí
našeho Pána na kříži. Vrcholem Velkopátečních obřadů je uctívání kříže.

Bílá sobota

22. BŘEZNA 2008

Adorace věřících u Božího hrobu – soukromé
rozjímání o velikosti lásky Ukřižovaného Pána

Litovel

9 - 20 hodin

Mše sv. z velikonoční vigilie
Mše sv. z velikonoční vigilie

Pňovice
Litovel

19.30 hodin
21.30 hodin

Slavnost Vzkříšení začíná velikonoční vigilií večer nebo v noci na Bílou
sobotu. Večer po západu slunce se shromáždí věřící před kostelem, kde je
připravena hranice pro zapálení a posvěcení ohně. Při velikonoční vigilii se také
světí křestní voda a věřící obnovují křestní slib.

Neděle Zmrtvýchvstání

23. BŘEZNA 2008

Slavnostní mše sv.
Slavnostní mše sv.
Slavnostní mše sv.
Slavnostní mše sv.
Večerní mše sv.

Rozvadovice
Červenka
Litovel
Pňovice
Litovel

7.45 h.
8.15 h.
9.30 h.
10.30 h.
17.00 h.

Na Hod Boží velikonoční pokračuje a vrcholí slavnost Zmrtvýchvstání Páně
slavnou mší sv. po východu slunce.

Pondělí velikonoční

24. BŘEZNA 2008

Mše sv.

Rozvadovice

7.45 hodin

Mše sv.

Červenka

8.15 hodin

Mše sv.

Litovel

9.30 hodin

Na Velký pátek začíná novéna k Božímu milosrdenství.
Ježíš ji obdařil úžasným příslibem: „Skrze tuto novénu k Milosrdenství obdařím duše
všemi milostmi.“ Slovo „všemi“ znamená dosažení všech dobrodiní, o která bude duše
prosit, bez ohledu na to, zda se bude modlit o milosti pro sebe nebo pro druhé... Ta to
novéna spočívá v denní modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství (po dobu 9 dnů).
Duše, která přistoupí ke sv. zpovědi a ke svatému přijímání, dosáhne úplného odpuštění
hříchů i trestů. Ke svaté zpovědi je možno přistoupit i několik dní před svátkem Božího
milosrdenství. Ke svatému přijímání se má přistoupit na svátek Božího milosrdenství, to
je v první neděli po Velikonocích. Boží milosrdenství je účinný lék (Jan Pavel II. 2003)

