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Kdo nevidí, je ubohý člověk,
kdo neslyší, je možná ještě ubožejší.
Od vnímání vede cesta k zážitku, 
k poznání, k chápání,
ale i k poslušnosti a k činu.
Jeho poslouchejte:
„Ježíše, který je pro nás 
Božím Slovem a Pravdou.“ 
Člověk slyší toto Slovo je tehdy, 
když ho poslouchá 
„z celého srdce a celou silou.“ 

„Ze stolu Božího Slova“

Bože, ty k nám mluvíš skrze svého milovaného Syna 
a přikazuješ nám, abychom ho poslouchali;
živ nás tedy svým slovem a očišťuj naše nitro, 
abychom se mohli radovat z patření na tvou slávu. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
                                                                                               Amen

ŽALM 27 Hospodin je mé světlo a má spása
PŘÍŠTÍ NEDĚLI VE FARNOSTECH SPRAVOVANÝCH ZE ZÁBŘEHA SBÍRKA NA OPRAVY

Čtení 1: Gn 15,5-12.17-18           2: Flp 3,17-4,1       Ev. Lk 9,28b-36  
Ordinárium: Ebenovo  č. 504 příští neděli: latinské  č. 509



Slovo biskupů na začátku svatopostní doby
 Loňského roku zahynulo na našich silnicích 1319 lidí, což je o jednu třetinu více 
než evropský průměr.Ve Francii se snížila nehodovost o 30%, v Polsku o 10%, ale my 
jsme stále na stejné úrovni. Je možné, že bychom právě my usilovali o toto smutné ev-
ropské prvenství? A přitom jsme si i my na Popeleční středu nechali sypat popel na 
hlavu a kněz nás vybízel: „Obraťte se a věřte evangeliu.“ (Mk1,15) Přece nemůžeme 
dopustit, aby to bylo jen prázdné formální gesto bez obsahu. Vždyť s touto výzvou se 
na nás obrací sám Kristus. Promítněme si to prakticky do života i tenkrát, když sedíme 
za volantem. Chodci či ostatní řidiči na stejné silnici nejsou nepřátelé nebo jen někdo, 
kdo mi překáží a zdržuje v rychlé jízdě. Jsou to bratři. Obraťme se, věřme evangeliu. 
Zastavme se a nechme se těmito slovy vyburcovat, než nastartujeme. Po pár kilomet-
rech sami začneme žasnout, kolika lidem jsme udělali radost, kolik vděčných překva-
pených pohledů jsme sklidili u starých, ale i u mladých. A což potom maminky s dět-
mi… 
 Dejme druhým pocítit, že nám nejsou lhostejní, že být ohleduplný, nedělat dru-
hým, co sami nechceme zakoušet, nejsou ani dnes prázdné pojmy. Zodpovědnost, ne-
vystavování sebe a druhých riziku ohrožení, dodržování dopravních předpisů by mělo 
být pro křesťana samozřejmostí. I v tom zpytujme své svědomí. Ani chodci nemohou 
v této souvislosti zůstat stranou, pro ně platí totéž. Nade všemi zákony a předpisy je 
však ještě láska. I tady můžeme zjistit, jak zázračnou sílu má Kristovo slovo, aplikova-
né v této oblasti života. Může to být dobrý start do svatopostní doby, dobrá příprava 
na Velikonoce. K tomu, aby každý z Vás v tomto smyslu přispěl svým dílem k rozšíření 
civilizace lásky, Vám žehnají                                               Vaši čeští a moravští biskupové

POSTNÍ ZAMYŠLENÍ. Vážená sestro, vážený bratře v Kris-
tu, v nedávné době jsem se zúčastnil kratičké duchovní obno-
vy. Moc se mi na ni jet nechtělo, vlastně bych na ni ani nejel, 
kdyby na tom netrvala moje manželka. Tak celkem bez zájmu 
jsem na ni vyrazil a hle, slova otce, který nás na ni doprovázel, 
zapůsobila jako „živá voda“ v mém každodenním obyčejném 
křesťanském životě. 
A tak pokud bys chtěl uslyšet pár myšlenek, nic nedbej na to, 
že se ti dvakrát moc nechce a přijď na „Postní zamyšlení“. Ve 
středu 10. března 2004 v 17 hod v klubovně Katolického domu 
v Dubicku přednáší P. František Petrík. Na společné duchovní 
osvěžení se těší          Vojtěch Suchý, farnost a Orel Dubicko.

� POSTNÍ DOBA
 Svébohov – pobožnosti Křížové cesty. Ve všední dny vždy přede mší svatou.

� FOTOGRAFIE ZE SVATÉ ZEMĚ. V Galerii Múza Nemile máte do konce března  
možnost prohlédnout si černobílé fotografi e z Izraele od Vratislava Jarmara (loňského 
poutníka do Svaté Země). Otevřeno v pátek 18 – 23 hodin, sobota 16 – 23 hod., neděle 
16 – 21 hodin.                    redakce

� POUTNÍCI ZE SVATÉ ZEMĚ. Pokud se některý z vás vrátil zpět bez bundy, není 
ztracená, ale čekající na faře v Zábřeze.                                                  P. František Eliáš



POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
Srdečně všechny zvu i z okolních farností na přípravu na letošní Velikonoce, která 
se uskuteční ve Štítech ve dnech 12.-13.3.2004 pod vedením P. Jeronýma, karme-
litána z Olomouce-Hejčína s tímto programem:
PÁTEK    16.30 mše sv., - o. Radomír
             17.15 příprava liturgických zpěvů latinské mše sv. - J.Hroch&spol
             18.15 1. katecheze - o. Jeroným
             19 – 19.30 adorace- o. Jeroným
             19.00 přílež. ke sv.smíření- o. Radomír,Jeroným
SOBOTA  9.00 mše sv.- o. Jeroným
             10.00 2.katecheze- o. Jeroným
             10.45 adorace a příležitost ke sv.smíření

o. Jeroným, Radomír, Pavel

Členové pastorační rady se přimlouvali, aby součástí duchovní obnovy bylo i do-
končení nácviku „latiny“, abychom se s ní už nemuseli trápit. Proto prosím zvláště 
ty, kterým tato mše činí dosud těžkosti, aby se nebáli a přišli (kancionál s sebou). 
Doporučuji teplé oblečení a „prsťáky“, abyste si mohli psát poznámky k pozdější 
refl exi.                         o. Radomír

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

� SETKÁNÍ DĚTÍ, KTERÉ SE PŘIPRAVUJÍ K I. SV. PŘIJÍMÁNÍ A JEJICH RODI-
ČŮ: bude v Chromči ve čtvrtek 11. března po večerní mši sv. tj. asi v 18.15 hod. 

� SBÍRKA Z NEDĚLE 29. ÚNORA: Postřelmov 2.700 Kč, Lesnice 1.620 Kč, 
Dlouhomilov: 590 Kč. Tuto neděli je měsíční sbírka v Postřelmově a v Lesnici.   

� ADORAČNÍ DEN FARNOSTI POSTŘELMOV prožijeme v neděli 28. břez-
na. Bude to den našich modliteb za celou diecézi a také den vzájemných modliteb 
naší farnosti a bohoslovců Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. 

� Farnost Lesnice vás zve na POUTNÍ ZÁJEZD NA JIŽNÍ MORAVU v sobotu 24. 
dubna 2004. V programu je návštěva Luhačovic – nový kostel Sv. rodiny, Uherský 
Brod – klášterní kostel P. Marie Růžencové (mše svatá), Vracov – vinný sklípek. Cena: 
300 Kč na osobu (v ceně je zahrnuto pohoštění ve sklípku). Přihlášky: manželé Kolča-
vovi Leština, telefon: 583 412 087.        P. Jiří Putala

� POUŤ NÁRODŮ DO MARIAZELL. Děkanát Zábřeh ve spolupráci s ORLEM  pořá-
dá zájezd na pouť národů do Mariazell. Cena 550 Kč. Pravděpodobný odjezd 21. květ-
na (pátek večer, ve 22 hod.) návrat v sobotu 22. května v noci. Přihlášky si můžete vy-
zvednout v zábřežském farním kostele,  případně na faře v Zábřeze (viz tiráž FI),  nebo 
u paní Korgerové. Vyplněné přihlášky  se zálohou odevzdejte na faře nebo přímo paní 
Korgerové nejpozději do 10 března! Poutníky budou doprovázet duchovní otcové P. Pa-
vel Vágner a P. Jaroslav Přibyl. Pozvání na pouť platí i pro mimozábřežské farníky.

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO
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SBÍRKY Z MINULÉ NEDĚLE
Zábřeh 10.640; Postřelmůvek 480; Jedlí 1.850; Svébohov 2.100; Zvole 4.550; Tate-
nice 710; Hoštejn 912;  Lubník 429 Kč
 Všem dárcům ať odplatí Pán.         P. František Eliáš a P. Jaroslav Přibyl

� Tuto neděli 7. února doprovodí liturgii večerní mše svaté v 18 hod. Rytmická 
schola od sv. Bartoloměje.                          redakce

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM ZÁBŘEH – KATOLICKÝ DŮM 
  

JARNÍ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, SPORTOVNÍCH POTŘEB A HRAČEK
Příjem zboží:  Pondělí 8.3.   9.00 – 12.00    13.30 – 19.00 hodin
Prodej zboží: Úterý   9.3.   9.00 – 12.00     13.30 – 18.00 hodin
Výdej zboží: Středa 10.3.  18.00 – 19.00 hodin 
Sbírku zachovalého ošacení v tomto roce nepořádáme!

� PŘIPRAVUJEME: 18.3. v 16.00 hodin BĚŽEL TUDY ZAJÍČEK… tradiční vý-
tvarné odpoledne plné velikonočních inspirací spojené s výstavou prací šikov-
ných maminek z Centra.

Upozorňujeme muže, kteří se chtějí zúčastnit duchovních cvičení 
v Koclířově ve dnech 18. – 21. 3. 2004 a zájemkyně o duchovní cvi-
čení na Velehradě ve dnech 26.3.-2.4. (případně 26.3.-31.3.), aby 
se neprodleně přihlásili v Katolickém domě u paní  A. Enterové 
nebo L. Hamplové, telefon 583 415 327.

SPOLEK METODĚJ ZÁBŘEH
�  Spolek Metoděj uvádí v úterý 16. 
března v 19 hodin komorní pořad  EL 

CRISTO DE LA LUZ v podání herečky Martiny Pavlíkové (v naší farnosti vedla 
Kurz veřejného mluveného projevu) a Igora Dostálka (moderátora radia Proglas). 
Pořad je zpracován jako scénické umělecké čtení s reprodukovaným hudebním 
doprovodem. Vstupné 40 Kč.

� Spolek Metoděj Zábřeh nabízí pronájem kancelářské místnosti o rozloze 25 m2  

se samostatnou telefonní linkou. Bližší informace na tel. čísle 583 415 327 nebo 
583 412 108.

� Charita Zábřeh shání dobrý a funkční vysavač, pro použití v Chráněné dílně 
Zábřeh. Pokud nám jej můžete darem nabídnout prosím ozvěte se na číslo 583 
412 587 nebo přímo  na sekretariátu Charity. Děkujeme.



Příloha
k číslu 10/2004

SETKÁNÍ MLÁDEŽE DĚKANÁ-
TU(Ů). Vše je v pohybu, nic není jasné. 
Zdá se, že setkání nakonec bude jen za náš 
děkanát. Co je jisté je termín: od pátečního 
podvečera do sobotního odpoledne s mož-
ností přespání ve spacáku (vlastním-pokud 
možno), a speciální host, který potvrdil 
svou účast. Místo se dosud stále předpoklá-
dá v Chromči. Vše se dořeší při setkání zá-
stupců v neděli odpoledne. Prosím o mod-
litbu.                 otec Radek Šidleja

Aktuality z Archy Rajnochovice. OS Sarkander vás 
zve na Archu Rajnochovice na kurz Dobrý tábor, to je dřina. 
Kurz se koná ve dvou termínech a to 26. – 28. 3. a 16. – 18. 4. 
2004. Hlavním tématem prvního víkendu jsou celotáborové 
etapové hry, mezi témata druhého víkendu patří pozice a úko-

ly na táboře, problémové dítě na táboře atd. Každý z víkendů začíná v pátek 20 hod. 
večeří a končí v neděli po obědě. S sebou: spacák, teplé oblečení, dvoje boty, tužka, 
zápisník, vlastní nápady. Cena 250 Kč. Bližší info a přihlášky na adrese: Centrum pro 
mládež , biskupské náměstí 2 771 01 Olomouc. e- mail- mladez@arcibol.cz.

centrum pro mládež

STOJÍ ZA PŘEČTENÍ. Rober Fulghum - Všechno, co potřebuji znát, jsem se naučil v 
mateřské školce. Tato útlá, nenápadná knížka, kterou v knihovně nebo v knihkupectví 
snadno přehlédnete si zaslouží vaši pozornost. Na jejích stránkách najdete řadu drob-
ných příběhů, které popisují drobnosti z autorova života. Tyto příběhy se mohou zdát 

na první pohled jednoduché nebo infantilní, mezi řádky 
však může vnímavý čtenář vyčíst drobné moudrosti. Ty ne-
násilnou formou vedou čtenáře k zamyšlení nad závažný-
mi otázkami života. Knížka přitom není napsána složitým 
nebo nesrozumitelným fi lozofi ckým stylem. V knížce na-
jdete příběhy, které dovedou potěšit a povzbudit, a doka-
zují, že na světě i dnes existují lidé, kteří se dovedou rado-
vat z maličkostí. Knížka je k dispozici v zábřežské městské 
knihovně. Knížky do Roberta Fulghuma můžete zakoupit i 
v prodejně Barborka.          Petr Krňávek, obr. Petra Novotná

POZVÁNKA NA „KRÁLOVSKÉ KOUPÁNÍ“. Srdečně zdravíme všechny 
tříkrálové koledníčky i vedoucí skupinek! Rádi bychom Vám všem připomněli, že čas 
odměny již nadešel. Zalovte v šuplících a oprašte své tříkrálové volňásky na krytý ba-
zén. Šanci na dvouhodinovou koupel zdarma budete mít od pondělí 15. 3. do neděle 
21. 3. 2004 na krytém bazénu v Zábřeze a v Mohelnici.

Za lunu odpovídá Per Krňávek a František Friedl., za jednotlivé příspěvky autoři. Kontakt: luna.prispevky@post.cz
© Luna 4. 3. 2004



14. 3. – 19. 3. 2004   Týden pro Charitu
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

PONDĚLÍ 15. 3. od 8.00 do 17.00 a úterý 16. 3. od 8.00 
do 15.00 v těchto zařízeních:
*  Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Zábřeh – mož-

nost zdarma si nechat změřit krevní tlak, hladinu cukru v krvi, 
prohlédnout si zdravotní pomůcky (Žižkova 15, Zábřeh)

*  Centrum Oáza – prohlídka činnosti zařízení (Žižkova 15, Zábřeh)
*  Chráněná dílna Zábřeh - prohlídka šicí dílny, ukázka výrobků (Masarykovo nám. 7, 

Zábřeh)
*  Občanská poradna  (Masarykovo nám. 7, Zábřeh)
*  Domovinka – stacionář pro seniory – možnost zdarma změřit krevní tlak nebo si    

zdarma nechat udělat pedikůru (na pedikůru je lépe se předem objednat na tel.    
    583 414 622) (Leštinská 16, Zábřeh)
*  Ledňáček – prodejna cukrovinek (Žižkova 17, Zábřeh)
*  Krámek – prodejna výrobků chráněných dílen (Masarykovo nám. 20, asi 50 m 

nad Muzeem)
*  Chráněná dílna Palonín – prohlídka pracoviště zdravotně postižených (Palonín 78)

STŘEDA 17. 3. 2004 od 8.00 – 17.00
*  Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby Mohelnice – prohlídka sídla 

CHOPS Mohelnice, možnost zdarma si nechat změřit krevní tlak, hladinu cukru 
v krvi, prohlédnout si zdravotní pomůcky (Nádražní 9, Mohelnice)

Doprovodné akce
NEDĚLE 14. 3. 2004
* 8.30 - mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze za pracovníky, dobrovolníky a   

příznivce Charity Zábřeh 
* 16.00 - benefi ční koncert  v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze - výtěžek koncertu 

bude  věnován ve prospěch Charity (vstupné dobrovolné). Účinkuje Dechový or-
chestr  Základní umělecké školy Šumperk se svými sólisty

ČTVRTEK 18. 3. 2004
*  Turnaj v „Člověče nezlob se“ určený žákům a klientům speciálních škol a speci-

álních center

PÁTEK 19. 3. 2004
*  15.00 Křížová cesta Charity Zábřeh v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze

15. 3. až 21. 3. 2004
*  Královské koupání – plavání zdarma na krytém bazénu v Zábřeze nebo Mohel-

nice pro tříkrálové koledníčky. Vstup pouze se vstupenkou, kterou již všichni ko-
ledníci obdrželi.


