
OD 26. 3. ZMĚNA ČASU VEČERNÍCH BOHOSLUŽEB NA 18. HOD.!!!  
Sbírky:  6. 4. Dary na Boží hrob v Jeruzalémě (pokladnička u Božího hrobu) 
      8. 4. Sbírka na kněžský seminář 
             15. 4. Sbírka na opravy kostela 

Klub ARCHA:   28. 3., 11. 4., 25. 4., 9. 5., 23. 5., 6. 6., 20. 6. 2012 od 16:30 do 18:00 
v MC Rybička. Biblické hodiny pro děti (3 – 7let) vede slečna katechetka Hana 
Chrudinová.  

Farní knihovna: bude otevřena 1. 4., 15. 4., 29. 4. a 13. 5. před i po mši svaté.  

POUTĚ NAŠÍ FARNOSTI:  
POUŤ NA SV. HOSTÝN PRO NEMOCNÉ 
Pořádá Charita a Římskokatolická farnost Litovel 
Čtvrtek 3. 5. 2012 - Odjezd v 8:30 od kostela sv. Marka v Litovli 
Přepokládaný návrat do 15:00 
Cena: 150,-Kč (v ceně doprava, možnost dokoupení oběda) 
Váš odvoz i dovoz bude zajištěn v případě potřeby přímo z místa Vašeho  
bydliště. Po celou dobu výletu pro Vás budou k dispozici pracovníci Charity a kněz. 

22. 4. v 18:00 POUŤ V KAPLI SV. JI ŘÍ V LITOVLI  

29. 4. v 9:30 POUŤ U SV. MARKA – ŽEHNÁNÍ POLÍM  

6. 5. v 8:15 POUŤ U SV. FLORIÁNA VE TŘECH DVORECH   

6. 5. v 9:30 POUŤ U SV. FILIPA A JAKUBA NA STARÉM M ĚSTĚ  

12. 5. DĚKANÁTNÍ POU Ť za obnovu rodin a kněžská povolání na Sv. Hostýně  

NA VELKÝ PÁTEK ZA ČÍNÁ 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... Tato 
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) 

     Zveme Vás na III. BENEFIČNÍ KONCERT  
na podporu činnosti Charity v Litovli 

v sobotu 28. 4. 2012 v 18:00 v kapli sv. Jiří 

Těšíme se na setkání s Vámi! 
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Toto znamená věřit ve vzkříšení -  Z knihy Myšlenky na každý den od Carla Carretta 
Až uvidíš bouřku, která tříští les, zemětřesení, které mává zemí, řekni si: “Věřím, že les se 
obnoví, že se země vrátí do své nehybnosti.” Když tě bude hřích škrtit a bude ti, jako by ses 
dusil, řekni si: “Kristus vstal z mrtvých a já vstanu ze svého hříchu.” Když ti bude stáří a 
nemoc ztrpčovat život, řekni si: “Ježíš vstal z mrtvých a učinil nové nebe a novou zemi.” 
Když uvidíš svého syna utíkat z domova, a tvé sny se ti rozplynou, řekni si: “Můj syn Bohu 
neunikne, Bůh ho miluje.” Až si povšimneš, že láska kolem tebe uhasíná, až se ti bude 
zdát, že svět je porážkou Boha, až ti bude nevolno ze zmatku, teroru, a válek, řekni si: 
“Ježíš zemřel a vstal, aby přinesl spásu.” Až někdo z tvých blízkých bude na smrtelné 
posteli a budeš hledět na jeho smrtelnou úzkost z odloučení, řekni jemu i sobě:  
“Uvidíme se v království Božím.”  TOHLE ZNAMENÁ VĚŘIT VE VZKŘÍŠENÍ!          

Milí farníci , před časem jsme vstoupili do doby postní, ve které se připravujeme na prožití 
obřadů Svatého týdne. Je to období čtyřiceti dnů, které nás mají disponovat k pochopení 
Pána Ježíše v jeho oběti za nás hříšníky. Svatý týden začíná Květnou nedělí, která zároveň 
spojuje předpověděný Kristův královský triumf a oslavu jeho utrpení. Památka vjezdu do 
Jeruzaléma se koná odedávna slavným průvodem, jímž křesťané slaví tuto událost, 
napodobují volání a projevy židovských zástupů, které vyšly naproti Pánu a volaly 
„Hosana“. Mší, která se slaví večer na Zelený čtvrtek, začíná církev velikonoční třídenní a 
chce připomenout poslední večeři, při níž Pán Ježíš v noci, kdy byl zrazován, ukázal 
všechnu svou lásku do krajnosti těm, které zachovával ve světě, obětoval Bohu Otci svoje 
tělo a svou krev pod způsobami chleba a vína, dal je apoštolům k požívání a přikázal jim, a 
jejich nástupcům v kněžství, aby to konali na jeho památku. Velký Pátek – v tento den, kdy 
náš Velikonoční Beránek – Kristus – je obětován, církev uvažuje o umučení svého Pána a 
Ženicha, uctívá kříž, připomíná si své zrození z Kristova boku, když umíral na kříži, a 
modlí se za všechny lidi. Na Bílou sobotu trvá církev na modlitbách u Kristova hrobu a 
uvažuje o jeho umučení a smrti, a také o jeho sestoupení mezi mrtvé. Očekává v modlitbě a 
postu jeho vzkříšení. Velikonoční vigilie svaté noci připomíná svatou noc, kdy Pán vstal z 
mrtvých. Církev s bdělostí očekává vzkříšení Pána a slaví svátosti uvádějící do 
křesťanského života. Neděle Zmrtvýchvstání Páně – vlastní den velikonoční slavnosti. 
Ať nejenom slavnost Zmrtvýchvstání Páně, ale každá neděle je pro nás, novými 
Velikonocemi. Abychom s velkou radostí přinášeli světu velikou zvěst, že Kristus zvítězil 
nad smrtí.                    To je mé přání Vám všem, otec Josef  



CHARITNÍ MATE ŘSKÉ CENTRUM RYBI ČKA 
pořádá:  
9. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MATE ŘSKÉHO CENTRA RYBI ČKA  
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  

Pátek 13. 4. od 9.00 do 17.00 
Přijďte strávit příjemné dopoledne v MC, celý den volná herna pro děti 
- pro pravidelné návštěvníky i nové zájemce 
- informace o  připravovaných programech 
- ukázky a prodej výrobků z našich výtvarných dílniček 

CESTA ZA ZVÍ ŘÁTKY  
Úterý 24. 4. odjezd v 9.00 od Charity, návrat kolem 12.00   
Výlet na soukromou farmu do Olbramic  
Zveme všechny rodiče s dětmi. Pojeďte se s námi podívat na telátka, koně, traktory jiné 
zemědělské stroje a ochutnat domácí mléčné výrobky, které je možné si zakoupit.  
Cena výletu 50,- Kč, nutné přihlásit v MC do 17.4. 

VÝŽIVA U D ĚTÍ  
Úterý 24. 4., od  17.00, 2. patro mc  
Zveme rodiče na přednášku s MUDr. Norou Hradskou  o správné výživě u malých dětí. 
Hlídání dětí zajištěno v 1. patře,  nutné přihlásit se předem. Cena 40,- Kč 

SETKÁNÍ MLÁDEŽE D ĚKANÁTU ŠTERNBERK LIBINA 31. 3. 2012  
„Ovocem Ducha je láska, radost, a pokoj .. “ 
V sobotu 31. 3. 2012 se bude konat na faře v Libině setkání mládeže Šternberského 
děkanátu. Začátek je v 9:30. A co sebou?? – sportovní obuv a oblečení, buchtu, 30 Kč jako 
příspěvek na jídlo a hlavně dobrou náladu a nějaké ty přátele! ☺ Čeká nás mnoho 
zajímavých aktivit jako například scénka, nějaké hry, katecheze, mše svatá, křížová cesta, 
je zde i možnost svátosti smíření.. Na setkání se dopravíme všichni společně autobusem. 
Předpokládaný konec 17:00hod. Neváhejte a přijeďte strávit nezapomenutelné chvilky se 
skvělými lidmi!!  

Odjezd autobusu:  
8:30 – Rozvadovice, aut. zast.     8:35 – Litovel, aut. nádr.     8:40 – Červenka, aut. zast.  
Bližší informace a přihlášky u Moniky Hamplové,  
Hamplova.Monicka@seznam.cz, 737 777 935 

SPOLČO PRO MLÁDEŽ - „MINI SPOL ČO“  
Milí mládežníci☺, chcete trávit více času ve společenství svých 
vrstevníků? Povídat si, řešit různá témata, naučit se nové písničky, 
zablbnout si a pořádně se pobavit?? Přijďte do mini spolča! První setkání 
bude v pátek 20. 4. 2012 po mši svaté na faře v Litovli.  
Těšíme se na Vás! Monča Hamplová a Verča Vaňková 

„Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky.  
Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému.“
         Jan 4,14 

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH:  

Zelený čtvrtek 5. Dubna 2012 
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 6.  Dubna 2012 

Pobožnost křížové cesty 
Litovel, 
Červenka 

15.00 hodin 

Velkopáteční obřady Litovel 18.00 hodin 

Modlitba u k říže 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 7. Dubna 2012 

Adorace věřících u Božího hrobu – soukromé 
rozjímání o velikosti lásky Ukřižovaného Pána Litovel 9 - 20 hodin 

Mše sv. z Velikonoční vigilie Litovel 21.00 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 Zmrtýchvstání 8. Dubna 2012 
Slavnostní mše sv. Červenka 8.15 hodin 
Slavnostní mše sv. Litovel 9.30 hodin 
Slavnostní mše sv. Rozvadovice 11.00 hodin 
Večerní mše sv. Litovel 18.00 hodin 

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

Pondělí velikonoční 9. Dubna 2012 
Mše sv. Červenka 8.15 hodin 

Mše sv. Litovel 9.30 hodin 

Mše sv. Rozvadovice 11.00 hodin 


