
POUTĚ NAŠÍ FARNOSTI  
14. 7. od 10:00 do 18:00 Adorační den Červenka zakončen mší svatou v 18.30 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA POUŤ KE SV. ALFONSU DO ČERVENKY U LITOVLE  
V NEDĚLI 3. SRPNA 2014 POUTNÍ MŠE 1430 HOD 
ADORACE A MOŽNOST SVÁTOSTI SMÍŘENÍ OD 1330 HOD 

 „Bože, ty dáváš své církvi v každé době nové příklady 
k následování; dej, ať v horlivosti o spásu duší jdeme ve stopách 
svatého biskupa Alfonsa, abychom dosáhli společného cíle v nebi. 
O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen“ 
 

Sbírky: 22. 6., 20. 7. a 17. 8. sbírka na opravy kostela 

Mše svatá dětská: 30. 6. v 18:00 mše na poděkování za školní rok 

Schola: 30. 6. v 17:00 

Spolčo pro mládež: PŘEDPRÁZDNINOVÝ VOLEJBAL 
V neděli 29. 6. od 14:00 si přijďte zahrát volejbal na Červenku na kurt do Olší. Každoročně 
se zde scházíme s mladými z okolních farností, jejich přáteli, známými i neznámými. Po 
společné hře se půjdeme občerstvit na červenskou farní zahradu.  
S sebou 20 Kč, pití, chuť si zahrát a poznat nové lidi. 

Farní knihovna: bude otevřena 22. 6. před i po mši svaté. O prázdninách zavřeno. 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME: 
SEN O SVOBODĚ - mezinárodní výstava fotografií v kapli sv. Jiří 
Michal Luczak,  Lena Jakubčáková, Martin Wágner 
 - autoři fotografií, jsou studenti Jindřicha Štreita 
Výstavu fotografií můžete navštívit od 27. 6. do 31. 8. 2014  
denně mimo pondělí od 10.00 do 16.00. 

MODLITEBNÍ TRIDUUM 27. - 29. 6. 2014 
Milé sestry a bratři, 
opět bychom vás rády pozvaly k účasti na modlitebním triduu. 
Pátek – 18.00 hod – mše sv. v kostele sv. Marka (po ní modlitba pokání za vlastní hříchy) 
Sobota – 8.00 hod – mše sv. v kostele sv. Marka (po ní společná modlitba - zástupné 
pokání za hříchy světa) 
Neděle – 18.00 hod – mše sv. v kostele sv. Marka (po ní společná modlitba chval a 
díkůvzdání) 
Triduum, ve kterém se duchovně spojují modlící se matky a otcové po celém světě, je 
Božím darem pro nás všechny. Pán Ježíš k nám přichází s košem plným drahokamů –  
uzdravením, osvobozením, odpuštěním, smířením, radostí, pokojem láskou…..  
Stačí, abychom přišli k němu a nabrali si z nich. 
Na společné setkání s vámi se těší společenství maminek z Litovle 
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 „Radost evangelia naplňuje srdce i život těch, kdo se setkávají s Ježíšem a kdo se 

od Něho nechávají vysvobodit z hříchu, smutku, vnitřní prázdnoty a osamění.“     
papež František 

Milí farníci,  
měsíc červen je bohatý na liturgické slavnosti. Ježíš promlouvá k učedníkům při 
různých příležitostech. Jsou to slova, která něco důležitého znamenají a působí. 
Také slova, kterými nás Pán zve, abychom se učili od Něho, neboť je tichý a 
pokorný srdcem. Jeho srdce je plné dobroty a lásky, trpělivé a shovívavé. 
To naše lidské slovo - jaké je? Z jakého srdce vychází? Máme dostatečnou zásobu 
slov, abychom mohli pomlouvat, diskutovat, kázat, vzdělávat, poučovat, 
posuzovat, soudit i odsuzovat... Zkusme hledat a používat slova, která pomáhají žít 
a žít s chutí. Máme slova proti někomu. Ale nenacházíme slova proti 
nesympatickému člověku, proti nepříteli. Máme slova, abychom pohrdali, ranili, 
ponížili. No chybí slova, která dodají odvahu, posílí a vzbudí naději. Lehce 
umlčíme protivníka, dokážeme ho pokořit, vysmát se mu nebo vysmát se z něho. 
Jistě potěší slovo, kterým vyslovíme úctu a ocenění. Je tolik hlučných slov, možná 
i proto, že vycházejí z prázdného srdce. Je však důležité používat slovo, které něco 
hodnotné řekne, které něco důležité vybuduje, které přinese užitek posluchači. Jak 
máme radost z teplého slunečního paprsku, z ovlažujícího pokojného deště, z 
tichého vánku, který osvěží... Ať jsou taková i naše slova! Ze srdce přeje otec Josef 

VZPOMÍNKA NA OB ĚTI PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY 
V letošním roce si budeme připomínat (ne oslavovat!) sté výročí začátku První 
světové války. Ta oficiálně vypukla 28. července 1914 a skončila příměřím na 
všech frontách 11. listopadu 1918. Během této doby bylo mobilizováno více jak 
šedesát milionů vojáků, z toho necelý milion občanů naší vlasti. Odhaduje se, že 
jich na různých bojištích Evropy, Asie i Afriky padlo téměř dvěstě tisíc. Mnoho 
dalších se vrátilo s doživotním postižením, řada rodin byla hluboce rozvrácena 
nejen životními ztrátami svých blízkých, ale i sociálními, ekonomickými a 
společenskými důsledky válečného konfliktu. 



Je proto vhodné a potřebné si tyto skutečnosti připomenout, pomodlit se za 
všechny oběti a poukázat na zlo, které se nás dodnes dotýká. A také poděkovat za 
dar míru v naší vlasti. 
V kostele sv. Marka v Litovli bude pietní mše sloužena v neděli 27. 7. 2014 v 9.30 
hodin. Všichni jste zváni. 

PĚŠÍ POUŤ DO KŘTIN 
Ve středu po mši svaté se skupinka mladých lidí z 
naší farnosti v čele s otcem Josefem vydali na 
padesáti kilometrovou pěší pouť z Jaroměřic do 
Křtin. Celou pouť nás provázela tři základní 
témata: víra, naděje a láska. Výchozím bodem a 
první naší zastávkou byla kalvárie v Jaroměřicích. 
Zde jsme si vyslechli zajímavé informace o její 
historii od místního pana faráře. A následně se 
vydali zdolat prvních deset kilometrů naší cesty. 
Druhý den jsme pokořili dalších dvacek kilometrů 
a došli do Sloupu. Odměnou nám byla prohlídka 
krásného kostela, kde pro nás otec připravil mši 
svatou. Třetí den, v pátek, nás čekalo posledních 
necelých dvacet kilometrů do vytouženého cíle v 
Křtinách. Cestou jsme navštívili Sloupsko–

šošůvské jeskyně a prošli kolem propasti Macocha. Do Křtin jsem došli kolem šesté 
večerní hodiny. Místní pan farář nám ukázal kostnici a pustil zvonkohru. Pouť jsem završili 
mši svatou, kde jsme odevzdali svá přání, touhy, poděkování, která nás provázela celou 
poutí. Pro ty, kdo váhají, jestli se zúčastnit nějaké podobné poutě, můžeme vzkázat, ať 
neváhají a jdou to do toho. Je to čas strávený s Bohem a blízkými lidmi. ☺ 

       Mladí farníci☺ 

CHARITNÍ MATE ŘSKÉ CENTRUM RYBI ČKA 
pořádá:   
NA KOLE NA SOBÁČOV - Čtvrtek 19. 6. odjezd v 9.00 od MC 
Zveme rodiče s dětmi na cyklovýlet, cílem bude Sobáčovský rybník, 
možnost občerstvení, průlezky pro děti. 

VÝLET DO ZOO OLOMOUC - Čtvrtek 26. 6. odjezd v 8.30 od MC 
Zveme všechny rodiče s dětmi na výlet do ZOO Olomouc 
Cena výletu je 100,- Kč za místo v autobuse, 
vstupné si hradí každý sám, možnost využít rodinné pasy. Návrat do 15.00 hodin 
POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY - Pondělí 30. 6. od 9.00 do 12.00 v areálu MC 
Zveme všechny rodiče s dětmi na zábavné dopoledne s pohádkovou tématikou. 
pro děti budou přichystané soutěže s odměnami. Cena 50,- Kč pro rodinu 
Červenec – MC zavřeno 
Srpen – pořádáme příměstské tábory - poslední volná místa 
11.8. - 15.8. - 7.00 do 18.00 téma: dobrodružství s  kouzelným prstenem 
25.8. - 29.8. - 7.00 do 15.00 téma: barvičky 

ROK RODINY 2014 
V letošním roce si připomínáme 20. výročí Mezinárodního roku 
rodiny, který vyhlásila Organizace spojených národů. Biskupové chtějí 
pozornost zaměřit na rodinu, která je dnes vystavena mnoha tlakům, 
které ji ohrožují. Papež František svolal na podzim roku 2014 
mimořádnou synodu o rodině, která má pomoci hlásat evangelium při 
současných výzvách týkajících se rodiny. Toto výročí nabízí také 
příležitost změnit úhel pohledu na roli rodiny, zhodnotit současné 
trendy a sdílet osvědčené postupy v oblasti rodinné politiky, 

přezkoumat problémy, kterým čelí rodiny po celém světě, a doporučit řešení. 
V rámci tohoto roku se nám nabízejí k účasti tyto poutě: 

VELEHRAD – DNY LIDÍ DOBRÉ V ŮLE 4. – 5. 7. 2014 
Dny lidí dobré vůle, které se konají již patnáct let v předvečer státního svátku Dne 
slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, přinášejí bohatý program pro děti i dospělé. 
Letošní ročník je navíc součástí Mezinárodního roku rodiny, který připomene i programová 
novinka – Mladí fandí rodině. http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/ 
Mladí na Velehradě fandí rodině! - pestrý program nejen pro mladé  
Velehradský projekt „Mladí fandí rodině“ přinese návštěvníkům Dnů lidí dobré vůle písně 
a svědectví známých tváří české hudební scény, jako je Láďa Křížek, Markéta Konvičková, 
Eliška Mrázová (Elis), Ewa Farna či muzikál Godspel, dále rozhovory s mladými páry, 
pěstounskou rodinou, se starším manželským párem a dalšími osobnostmi, jejichž pojítkem 
je rodina. Chybět nebude ani další doprovodný program v podobě deskových her, 
kosmetické poradny a líčení, vystoupení parkour, stolního fotbalu, pétanque apod. Na své 
si zkrátka přijde každý … samozřejmostí bude také příležitost ke zpovědi či osobnímu 
rozhovoru. 
Národní cyrilometodějská pouť na Velehradě 5. července 
Všechny věřící zveme k účasti na Národní pouti na Velehradě 5. července. Hlavní mše sv. 
začíná na nádvoří v 10.30 hod. Již od 8. hodiny bude na pódiu před bazilikou probíhat 
předprogram s modlitbami, zároveň budou v areálu k dispozici i další možnosti, jak čas 
využít – výstavy apod.. 

NÁRODNÍ POUŤ RODIN 2014 – ŽDÁR NAD SÁZAVOU 
Motto: „Fandíme rodině“ 
V letošním roce, který je současně Rokem rodiny a rokem oslav 20. výročí Mezinárodního 
roku rodiny vyhlášeného OSN, je k tomu zvláštní příležitost. Proto biskupové Čech a 
Moravy vyhlásili Národní pouť rodin, která se pod záštitou Brněnského biskupství koná ve 
Žďáru nad Sázavou.  
V pátek 29. srpna 2014 večer se uskuteční úvodní program; hlavní program pouti proběhne 
v sobotu 30. srpna 2014. 
Na webových stránkách http://www.narodnipoutrodin.cz/ najdete podrobné informace, 
rovněž i přípravné katecheze a pozvání ke společné modlitbě. Témata katechezí jsou 
rozpracována ve variantách pro děti, mládež, manžele (rodiny). 
Cílem Národní pouti rodin je v rámci oslav Roku rodiny vzájemně se sdílet, inspirovat a 
přispět k odvaze prohlubovat společenství církve, které je stálým místem pozvání pro 
všechny. Všichni jste srdečně zváni! 


