
Mše svatá dětská: 11. 4. v 17.00, 25. 4. a 9. 5. v 18:00 

Schola: 11. 4. v 16.00, 25. 4. a 9. 5. v 17:00  

Sbírky:   13. 4. na opravy kostela 
19. 4. Dary na Boží hrob v Jeruzalémě (pokladnička u Božího hrobu) 

      20. 4. Sbírka na kněžský seminář 
               18. 5. Sbírka na opravy kostela 
Klub ARCHA:  2. 4., 16. 4., 30. 4. a 14. 5. od 16:30 do 18:00 v MC Rybička. Biblické hodiny 
pro děti (3 – 7let) vede paní katechetka Hana Obšilová. Letošní téma je Svatí. 
Farní knihovna: bude otevřena 6. 4., 20. 4. a 11. 5. před i po mši svaté.  

SPOLČÓÓÓ☺pro mladé…  
Je pátek a nemáš doma co dělat? Sedíš v pokojíčku sám a nudíš se? ☺ Tak doraz za námi! 
Scházíme se každých 14 dní v pátek po mši svaté na faře v Litovli! ☺Těšit se můžeš na bezva 
holky a kluky, spoustu srandy, hodně novinek, her a zpěvu!  
Tak se neboj a přijď to za námi zkusit. Termíny jsou: 4. 4., 18. 4.(modlitba u kříže), 2. 5., 16. 5.  
Těšíme se na TEBE! Monča (kontakt: hamplova.monicka@seznam.cz, 737 777 935)  

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE - Újezd u Uni čova 
Ve dnech 11. - 12. dubna 2014 proběhne na faře v Újezdě u Uničova setkání mládeže- 
celého našeho děkanátu. Letošním tématem je SLUŽBA a motto světových dnů mládeže: 
"Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské!" Začátek je v pátek mší 
svatou v 18:00. Můžete se těšit na zajímavou přednášku otce Stušky, také na hudební 
vystoupení bohoslovce Filipa Many. Dále na spoustu nových přátel, poznatků a srandy! :) 
Přijeď společně s námi zažít krásné setkání nejen s mladými, ale také s naším Pánem. 
Těšíme se na Tebe! :)Přihlašujte se do 5. dubna na email: hamplova.monicka@seznam.cz 
nebo na tel. 737 777 935! :) 
Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele / ředitelky 
Církevní mateřské školy Svatojánek v Litovli s  nástupem do funkce 1. 8. 2014 
Podmínky: praktikující katolík / katolička, VŠ nebo SŠ vzdělání pedagogického směru, tříletá 
pedagogická praxe ve shodě se zákonem 563/2004 Sb.  
Přihlášky zasílejte do 25. dubna 2014 na adresu:Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro školy - 
Wurmova 9, 771 01 Olomouc 
K přihlášce připojte: ověřené kopie dokladů o vzdělání, životopis, přehled praxe, výpis z trestního 
rejstříku, doklad o zdravotní způsobilosti, Vaši představu o církevní MŠ v rozsahu do třech stran. 
V Olomouci 17. března 2014                 Mons. Josef Hrdlička, světící biskup, vikář pro školy 

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) 

©Vydala Římskokatolická farnost sv. Marka v Litovli 
Neprodejné, pouze pro vnitřní potřebu. 

Kontakt: P. Josef Rosenberg, � 732562829 
www.farnostlitovel.cz � farnost.litovel@centrum.cz 

    FARNÍ ZPRAVODAJ  

      

          ŘŘÍÍ MM SSKK OOKK AATTOOLL II CCKK ÉÉ  
                                FFAARRNNOOSSTTII   LL II TTOOVVEELL   

                               
       28. 3. 2014 
                ČÍSLO  3/2014 
  

„Kristus trpí za nás: bere na sebe utrpení všech a vykupuje ho. Kristus trpí s námi 
a dává nám tak možnost podělit se o naše trápení s ním. Lidské utrpení ve spojení s 
Kristovým se stává prostředkem spásy.“ (Jan Pavel II.) 
Proč právě kříž? 
Církev již více než 2000 let nemluví o ničem jiném než o Ježíši Kristu, a přece je tolik lidí, 
kteří jej ještě nepoznali. Právě v těchto dnech, před Velikonocemi a po nich, které jsou 
středem celého církevního roku, opakuje církev tu největší a nejzákladnější pravdu o něm: 
On je Boží Syn, který se stal člověkem, vtělil se, byl ukřižován a zemřel na odpuštění 
hříchů, vstal z mrtvých a získal nám spásu. Je to ta nejúžasnější zpráva, která se dostala 
lidstvu. Ale bohužel, od počátku je zde také odmítání Boha: hřích lidí, který z nás dělá 
Boží nepřátele, ale také nepřátele sebe samých. Člověk je tedy jako »padlý bůh«, 
degradovaný král, kterého trýzní žízeň po ztracené velikosti. Sám se již nemůže navrátit. 
Hřích je všechno vykonané, vyslovené a chtěné proti Lásce. Není to jen nedostatek úcty, za 
který se můžeme omluvit a prosit o prominutí, je to nekonečná tíže, protože je to vzpoura 
proti Bohu nekonečnému v jeho majestátu a v jeho lásce. Bůh by mohl proti nám vystoupit 
s neúprosnou spravedlností. Ale on naopak odpovídá svým milosrdenstvím, aniž by 
opouštěl spravedlnost. Milosrdenství neznamená, že je možno všechno tolerovat, jako by 
dobro i zlo byly totéž. A právě proto je to sám Bůh, kdo zasahuje a vychází nám vstříc svou 
nekonečnou láskou: Tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby nikdo, kdo v 
něho věří, nezahynul, ale měl život věčný (Jan 3,16). Ježíš je jediný Spasitel, který se 
obětoval za naši spásu. Bůh přijímá jeho oběť jako jedinou důstojnou a záslužnou. Jeho 
poslušnost až k smrti na kříži má pro nás nekonečnou cenu. Není to nic přirozeného, že 
ON, Nevinný, je přibit hřeby na dřevě kříže. On, Boží Syn, jediný Spravedlivý, který vzal 
na sebe naše hříchy, moje, tvoje, všech lidí celého světa, jako by byl za ně sám osobně 
odpovědný se všemi strašnými následky. Kříž, nejkrutější poprava otroků a zločinců, to 
bylo místo určené pro nás: ale místo nás je podstoupil ON... 
Proč kříž? Ptali jsme se na začátku. Kříž je ta absolutní novost, nikdy nevídaná a nikdy 
neslýchaná, dar Boží lásky člověku. Můžeme říci s jistotou a s vděčností lásky bez hranic. 
Tak jako apoštol Pavel, jako Terezie z Avily, Terezie z Lisieux, jako všichni křesťanští 
světci, uchvácení rozjímáním o Kříži: Miloval mě a vydal za mne sám sebe (Gal 2,20). Jen 
Kristus z kříže může uhasit naši žízeň a náš hlad po Bohu. Jen od něho máme život, který 
neumírá a který nikdy nepřestává. Od něho máme VYKOUPENÍ A NEBE. 



POSTNÍ ALMUŽNA 2014 
V postní době se opět vracíme k starobylé postní tradici – almužně. Je 
výrazem našeho odhodlání měnit sami sebe tím, že pomáháme druhým. 
Starobylou praxí církve jsou sbírky pro chudé. Křesťané dávají z toho, co 
si sami odřekli! 
Peníze za požitky, které si během postu odřekneme, vložíme do skládací 
kasičky, kterou jsme si na začátku postu vyzvedli v kostele (v případě 

potřeby jsou ještě k dispozici v kostele nebo na Charitě). O Velikonocích proběhne v 
kostele sběr schránek. Tyto prostředky poté naše farnost prostřednictvím Charity použije na 
pomoc potřebným. Pomozte nám vytipovat potřebné lidi ve svém okolí, kterým výnos 
Postní almužny pomůže. Před odevzdáním vložte do postní kasičky lístek s konkrétním 
návrhem komu, popř. jak pomoci. 

CHARITNÍ MATE ŘSKÉ CENTRUM RYBI ČKA 
pořádá: AKCE V DUBNU  
CESTA ZA ZVÍ ŘÁTKY  - výlet na soukromou farmu do Olbramic 
Čtvrtek 3. 4. v 9.00 od Charity, návrat kolem 12.00 

Zveme rodiče s dětmi. Pojeďte se s námi podívat na telátka, kuřátka, traktory a jiné 
zemědělské stroje, ochutnat domácí mléčné výrobky, které je možné si zakoupit. Cena 
výletu 80,- Kč, nutné přihlásit v MC do 28. 3. 
VELIKONO ČNÍ TVOŘENÍ 
Čtvrtek 3. 4. od 15.00 – 18.00 a čtvrtek 10. 4. od 10.00 do 12.00 místo dopoledne 
s programem – malba vajíček voskem. Vyfouklá vajíčka s sebou, zbytek v MC. Hlídání 
dětí zajištěno. 
NÁVŠTĚVA EKOCENTRA SLU ŇÁKOV 
pátek 11. 4. odjezd od MC v 9.00 
Zveme rodiče s dětmi na návštěvu ekocentra Sluňákov, kde bude pro naše děti připraven 
naučný program. Cena výletu je: 1 dospělí + 1 dítě 130,- Kč (80,- doprava, 50,- vstup) 
Každé další dítě 50,- Kč, nutné přihlásit předem do 8. 4. 
UPEČ TŘEBA ….… rohlíky, loupáky, jak na chleba 
Čtvrtek 24. 4. od 9.00 do 14.00 
Rádi byste zkusili domácí pečivo a nevíte jak? Přijďte ochutnat, zkusit si upéct. 
Pro děti volná herna. Cena od 50,-Kč 

17. 4. a 18. 4. ZAVŘENO – VELIKONO ČNÍ PRÁZDNINY 

 

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH: 

Zelený čtvrtek 17. Dubna 2014 
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 18.  Dubna 2014 

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 19. Dubna 2014 

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 20. Dubna 2014 
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 21. Dubna 2014 
Mše sv. Červenka 8.15 hodin 

Mše sv. Litovel 9.30 hodin 
 

SRPEN Příměstské tábory pro děti od 4 do 9 let 
týden čas kapacita téma 

 4. 8. - 8. 8. 7.00 do 15.00 max. 7 dětí pohádky 

11.8. - 15.8. 7.00 do 18.00 max. 20 dětí dobrodružství s  kouzelným prstenem 

18. 8. - 22.8. 7.00 do 15.00 max. 7 dětí zvířátka   

25. 8. - 29.8. 7.00 do 15.00 max. 7 dětí barvičky 


