
Poutě v naší farnosti:  
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

14. 7. od 10:00 do 18:00 Adorační den na Července  
3. 8. ve 14:00 na Července pouť ke sv. Alfonzovi z Liguori 

 

Mše na úmysly Společenství Modliteb matek: 21. 6. v 8.30 u sv. Filipa a sv. 

Jakuba 

Mše svatá dětská:  13. 6., 27. 6. v 18:00 

Zkoušky scholy: 13. 6., 27. 6. v 17:00 na faře  

Sbírky: 15. 6., 13. 7. a 17. 8. sbírka na opravy kostela   

Farní knihovna bude otevřena 8. 6. a 22. 6. před i po mši svaté.  

Během prázdnin bude knihovna uzavřena 

 

ZVEME VÁS:  
MISSA IN ES: neděle 15. 6. v 18:00 v kostele sv. Marka 

Premiéra provedení mše od MUDr. Karla Martínka 

Vystupují: KANTIKA , PALORA a velký smíšený doprovodný orchestr   
 

Vydala Římskokatolická farnost sv. Marka v Litovli 

Neprodejné, pouze pro vnitřní potřebu. 

Kontakt : P. Josef Rosenberg, 732562829 

farnost.litovel@centrum.cz 

 FARNÍ ZPRAVODAJ 

      

          ŘŘÍÍMMSSKKOOKKAATTOOLLIICCKKÉÉ  

                                FFAARRNNOOSSTTII  LLIITTOOVVEELL  
                               

                                  1. 6. 2008 
                          ČÍSLO  6/2008 
 

Milovaní,  
se srdcem na dlani přistupujeme k lidem, kterým důvěřujeme. "Ruku na srdce," 

říkáme, kdyţ chceme, aby řeč byla pravdivá. Ruku na srdce si kladou v některých zemích, 

kdyţ zní jejich hymna. Ruku na srdce musí vloţit i chirurg, má-li zachránit lidský ţivot... 
My věříme, ţe srdce není jen sval, který za minutu "napumpuje" pět litrů krve, ale ţe je 

středem bytí. Je v něm láska, dobrota a lidskost. 

V měsíci červnu slyšíme také o srdci - o srdci Jeţíše - má v sobě lásku, dobrotu a 

lidskost, navíc je tiché, pokorné a široké. Jen projděme evangelia, a uvidíme, jaký je Pán. Je 

úţasně citlivý a pravdivý. Vyhání strach a místo něho vnáší pokoj. Léčí a uzdravuje, má 

pochopení pro kaţdého člověka. Je lidský, říká: "Kde je tvůj poklad, tam je i tvé srdce. Čím 

je plné srdce, tím ústa přetékají" a kdo v něj věří - z jeho srdce potečou proudy ţivé vody. 

Kdyţ tak nad tím vším přemýšlím, ptám se i já: Jaké je moje srdce, jaké je to tvé? 

V té chvíli si kladu ruku na srdce a doznávám, ţe i mé srdce je nemocné, někdy tvrdé, 

studené, ale citlivé, zraněné infarktem mezilidských vztahů. Je jako led, je jako kámen ...  

Je jako kůra stromu, do které se zaryje bolest a zůstává rýha... Kaţdý z nás určitě touţí mít 

srdce na pravém místě a v pravý čas otevřené tak jako On - Přítel z Nazareta, ale nějak to 
nejde. Slabost i křehkost v nás tomu brání. Boţí láska a moc je však silnější neţ naše 

slabost a hlas Jeţíšova srdce se nedá umlčet. Stále zve: "Pojďte ke mně všichni... já vás 

občerstvím." 

Nepřeslechněme ten hlas! Kdo se totiţ přiblíţí k jeho srdci, má velkou naději: 

Bude poţehnán a potěšen. Najde milosrdenství a bude zachráněn. Je-li vlaţným, stane se 

opravdovým a bude mít hloubku, přinese pokoj, spojí rozdvojené.. Úcta k Srdci Jeţíšovu 

není muzejní exponát, ale trumf pro naději - pro naši naději. Aţ nám bude na světě těţko, 

aţ se nám bude zdát, ţe všechno na nás padá, volejme, vzývejme Srdce Jeţíšovo. Kde je 

srdce, tam jsou i oči. On ví a vidí. Vidí, jak se trápíme a z čeho máme strach. Kdyţ k němu 

zavoláme, uslyší nás a pomůţe nám. 

Budeme také proţívat dobu dovolených a prázdnin.  Je to vytouţené období, kdy 
je nám dovoleno podniknout a dopřát si něco z toho, co jsme si celý rok dopřát nemohli. 

Takové dny volna jsou velký dar, něco jako ony hřivny, které hospodář svěřil svým 

sluţebníkům. Je to příleţitost jak obnovit síly a to i duchovní. Tak nepromarněme tuto 

příleţitost.  

To Vám, ze srdce přeji.                     otec Josef 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME 

NA MARIÁNSKOU POUŤ DO ČERVENKY U LITOVLE 

v neděli 15. ČERVNA 2008 

 

MŠE SVATÁ S PRŮVODEM 

ke cti Matky ustavičné pomoci 

ve 14.30 hodin 
Zpovídá se od 13.30 hod 

 

Po mši svaté jste zváni 
na malé občerstvení do farské zahrady 

 
„Uţ za dávných časů blahoslavená Panna Maria byla uctívána pod jménem 

BOHORODIČKY a pod její ochranu se utíkají věřící v modlitbách při všech nebezpečích 

a potřebách."(2. vat. koncil) 

MATKO USTAVIČNÉ POMOCI ORODUJ ZA NÁS! 

 

http://email.seznam.cz/readMessageScreen?sessionId=&folderId=inbox&messageId=1799&messagePos=1##


Chcete-li přispět jakoukoliv částkou na úhradu ročních  

nákladů pro tyto děti, případně pokud chcete adoptovat  

na dálku „ svoje“ dítě, obraťte se na pracovníky:  

Charity Litovel, tel: 585 341 444, 736 750 222 

   
áš posel doručil na Vaši usedlost náš ctěný list, jímţ je moţno svěřit svůj osud do 

rukou speciálně vycvičené tajné jednotky, která se o Vás starati bude na 

křesťanském táboře, jeţ se tohoto léta bude konat na horských svazích nad 

Fryštákem. Táborové středisko Eliška se na Vás a na Vaši eskortu srdečně těší!! 

I.      turnus        4. –    9. 8. 2008  pro děti z 1. – 4. třídy 

II.      turnus      10. – 17. 8. 2008  pro děti z 5. – 9. třídy 

Na táboře Vás čeká nekonečné moře dobrodruţství a legrace. Naučíte se spoustu nových a 
jistě uţitečných věcí, potkáte staré kamarády a také poznáte nové. Zároveň na našich 

bedrech leţí nesmírně těţký úkol. Musíme dobýt obrovské město s vysokými hradbami a 

tvrdě bránit vlastní zemi před sveřepými nepřáteli, kteří neznají slitování… 

Znavená těla po celodenních bitvách (i s vedoucími) sloţíte pod střechami chatek.  

Vařiti nám budou výborné kuchařinky z našich krajů, nemusíte se tedy obávati, ţe Vám 

nebude chutnat… Za slunečných dní se o volných chvílích vydáme nachytat bronz 

k nedalekému rybníku, kterému místní domorodci neřeknou jinak neţ Středozemní moře. 

A co si s sebou musíme nabalit? Seznam věcí potřebných najdete na našem ctěném listě, téţ 

nazývaném přihláška. A nezkrocení a bujní pacholci si sebou musí navíc přibalit ještě 

poslušnost a čestnost, jinak se budou muset obávat trestů. 

Potřebujete – li cokoli zvědět, uţijte všech vymoţeností dnešní doby. Ctěné listy, přihlášky, 
si můţete vyzvednout přímo v kostele nebo u místního pana faráře či u jednoho z poslů, 

který Vám bude ku pomoci. Přihlášky odevzdávejte P. Josefu Rosenbergovi (fara Litovel) 

nebo někomu z poslů, který mu ji osobně předá do 25. června 2008. 

Tel. číslo na hlavního vedoucího    I.  turnusu     +420 721 431 324 

Tel. číslo na hlavního vedoucího  II.  turnusu      +420 776 861 769 

Těší se všichni vedoucí!!! 

 

SETKÁNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ MLÁDEŢE ACTIV8 
ActIv8 neboli „pohni se" je název setkání české a slovenské mládeţe 

na Velehradě, které se uskuteční 18 – 20. 7.(paralelně s oslavou XXIII. 

světového dne mládeţe v australském Sydney). Jeho smyslem a cílem 

je společná oslava světového dne mladých, protoţe málokdo se vydá 

přímo na mezinárodní setkání do Sydney. Světovost, univerzalitu a 

pestrost církve nám pomohou vytvořit naši nejbliţší východní sousedé 

– Slováci spolu s delegací z Polska a Maďarska. Pomůckou nám v tom 

bude poselství papeţe Benedikta XVI. na motivy Sk 1,8: „Dostanete 
sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky". Tak s chutí do toho! 

Setkání je určeno pro mládeţ od 14let. Cena je 150 Kč a zahrnuje jedno teplé jídlo denně. 

Doprava vlastni. Se sebou: stan, karimatka, spacák, jídlo.  

 

Koordinátorem skupiny mládeţe z naší farnosti:  

Václav Škrabal, tel.: 732330897, vaclav.skrabal@email.cz  

Registrace a bliţší informace na http://activ8.signaly.cz/ 

NAŠE ADOPTOVANÉ DĚTI 

Charita Litovel ve spolupráci s naší farností podporuje z výtěţku plesu jiţ 

čtvrtým rokem školní vzdělání dvou dětí v projektu Adopce na dálku:  

Jméno: Preetham Merwin Nazreth 

Narozen: 22. 12. 1991 

Bydliště: Hosabettu, Indie 

Náboţenství: Římskokatolické 

Rodina: Matka pracuje v domácnosti, otec v mrazírnách, 

starší sestra ve škole, mladší bratr je mentálně 

hendikepovaný  

Studium: 1. ročník oboru Mechanik, Střední škola v 

Moodbidri  

Koníčky: rád sportuje- hraje kriket, volejbal, basketbal, 

fotbal, běhá. Získal ocenění v kriketových a volejbalových 

hrách.  

Adoptován Charitou Litovel od: 13. 5. 2005 

Jméno: Annet Namuli 

Narozena: 6. 4. 1994 

Bydliště: Gombolora, Uganda v Africe 

Náboţenství: katolické 

Rodina: Otec zemřel, matka pracuje v zemědělství, 3 

bratři. Ţije s babičkou.  

Studium: 7. třída, Základní škola Victoria Wing 

Chce být zdravotní sestrou.  

Koníčky: skákání 

Adoptována Charitou Litovel od: březen 2008 

 

NN 
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