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Poslední odpověď 
Boha na hřích 
není spravedlnost
ale  slitování.
Podobenství o marnotratném 
synovi vyvolává hlubokou 
a silnou ozvěnu 
ve světě i v člověku.
V srdci člověka 
věrném i nevěrném. 

„Ze stolu Božího Slova“

Bože, tys poslal na svět svého Syna
 a jeho prostřednictvím uskutečňuješ naše vykoupení; 
oživ víru svého lidu, abychom se s oddanou zbožností
 připravovali na velikonoční svátky.
 Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,našeho Pána, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                  Amen

ŽALM 34 Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý
Čtení 1: Joz 5,9a.10-12         2: 2 Kor 5,17-21        Ev. Lk 15,1-3.11-32   
Ordinárium: : Olejníkovo č. 502   příští neděli: Břízovo č. 503



� FARNOST JEDLÍ. V sobotu 27. březnu můžete ve farním kostele přijmout svá-
tost smíření od 8 hod. Mše svatá v 9 hod.                                P. Ján Čukáš
 

� MARIÁNSKÉ SOBOTY V KOCLÍŘOVĚ se můžete zúčastnit za obvyklých 
podmínek 3. dubna 2004. Odjezd z Valové v 11.30 hod.         
                                                                               Ludmila Korgerová tel. 583 414 512 
� PRVNÍ SETKÁNÍ KURZU SYMPTOTERMÁLNÍ METODY PPR 
Ligy pár páru bude v pátek 26. března v Dubicku u Kolčavů. Začátek 
v 19 hod. První setkání je zdarma a nezavazuje k účasti na celém kurzu. 
Bližší informace: Kolčavovi tel. 583 449 284.
� ZMĚNA ČASU.  Příští neděli 28. března začíná platit letní čas. Pozor, abyste 
nepřišli pozdě na bohoslužby. V období letního času se mění začátky bohoslužeb: 
Rovensko sobota v 17.30, Zábřeh pátek 18 hod. (poprvé 2. a 3. dubna).   redakce
� SVÁTOST SMÍŘENÍ. 28. 3, poslední březnovou neděli, můžete v kostele sv. 
Bartoloměje od 15 hod. přijmout svátost smíření .                    P. František Eliáš

� Spolek Metoděj přichází s příležitostí pro seniory 
a nabízí možnost „oprášit“ znalosti němčiny při NĚ-
MECKÉ KONVERZACI v Katolickém domě. Zájem-

ci o  tato setkání se mohou přihlásit osobně v KD či na tel. čísle 583 415 327 nebo 
583 412 108. 
� AKCE „MÁRTY 2004“ - aneb duchovní obnova pro správné holky od 12 let již 
tradičně na Olšanských horách, 26. - 28. března. Podrobnější informace v „Barbor-
ce“ nebo přímo u mě. Přihlášky tamtéž, nejpozději do úterý 23. března. 
                                   Jana Nováková (tel. 723 353 976)
� BENEFIČNÍ KONCERT PRO CHARITU. V neděli 14. března si po-
slechlo v kostele sv. Bartoloměje  poměrně málo lidu koncert dechové-
ho orchestru  Základní umělecké školy ze  Šumperka a jeho sólistů. Za-
zněly krásné, jásavé tóny, které jistě přispěly k oslavě Boží. Pro přítom-
né to byl nevšední zážitek v této vážné postní době, na který budou jistě 
rádi vzpomínat.                 Za vděčné farníky Mojmír Pospíšil

ČTVRTEK 25. BŘEZNA  
SLAVNOST
ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
„Hle Panna počne a porodí Syna...“
Událost, která musela přecházet tomu, 
abychom my došli spásy. 
BOHOSLUŽBY: 
Zábřeh 9.30 a 17.30 hod., 
Jedlí 16 hod., Svébohov 18 hod. 



� POZVÁNÍ.  Víkendy pro starší ženy v roce 2004 jsou 
určeny pro ženy, které prožívají „třetí věk“ svého života. 
Součástí víkendů jsou přednášky zaměřené na „radosti 
a starostí“ stáří, vztah k manželovi, dětem, vnoučatům, 
vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Během 
víkendu bude příležitost ke společným modlitbám, roz-
jímání, adoraci, mši svatou, svátost smíření, popř. i svá-
tost pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a 
s lektorkami.

TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ VÍKENDŮ:
26.-28. 3.  Velehrad  16.-18. 4.  Velehrad (i pro man. páry)
14.-16. 5.  Svatý Hostýn  14.-6. 6.  Králíky
CENA POBYTU: Velehrad a Sv. Hostýn 500 Kč, Králíky 450 Kč. V ceně je zahrnuto 
ubytování a strava. 
PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE TELEFONICKY NEBO PÍSEMNĚ NA ADRESE:
Anna Nováková, Puškinova 19, 787 02 Šumperk, tel. 583 211 915. Na přihlášce uveďte: 
jméno, adresu, PSČ, věk, datum a místo víkendu. 

KŘÍŽOVÁ CESTA S BLAHOSLAVENOU MATKOU TEREZOU
Úvod: Papež Pavel VI. řekl o Matce Tereze, když jí byla udílena Mírová cena Jana 
XXIII., tato slova: „Pokorná Matka Tereza, ve které vidíme tisíce lidí zasvěcených osob-
ní službě těm nejubožejším, se stává vzorem a symbolem onoho objevu, na kterém spočí-
vá tajemství světového míru, tak snažně všemi hledaného. Tento objev je vždy a v každé 
době časový – totiž, že každý člověk je naším bratrem“.

III.  ZASTAVENÍ.
 Neumíme si ani představit Kristovo utrpení na cestě s křížem. 
Také Matka Tereza a ti, kdo jí pomáhají, bývají často na pokra-
ji svých sil. Odkud čerpají sílu? Matka Tereza říká: „Začínáme 
a končíme svůj den modlitbou, protože když se modlíme, do-
týkáme se Pánova těla. Nejméně půl hodinu ráno a hodinu ve-
čer máš trávit se svým Pánem. Ale práce nepřekáží modlitbě a 
modlitba nepřekáží práci - je jen třeba vždycky pozvednout k 
Pánu srdce: „Miluji tě, Bože, důvěřuji ti, věřím v tebe, potřebu-
ji tě . . .“ Je tak důležité, abychom se naučili modlit. Abychom 
se modlili často, abychom stále znovu a znovu překonávali ne-

chuť k modlitbě. Modlitba rozšiřuje srdce, takže se stává schopným, aby to, co 
nám chce Bůh darovat, také naše srdce skutečně přijalo.“
- Pane, odpusť nám, že nedokážeme být s tebou pořád spojeni - nauč nás dobře 
se modlit. 
- Prosíme tě, vyslyš nás!
Pokud byste chtěli mít celou křížovou cestu blahoslavené Matky Terezy, můžete si ji vzít 
na faře v Zábřeze. 
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SBÍRKY Z MINULÉ NEDĚLE 
Zábřeh 14.120 ; Postřelmůvek 490 ; Jedlí 9.300 ; Svébohov 3.200; Zvole 2.720; Hoštejn 
6.940;  Lubník 300 Kč
DARY ZÁBŘEH: na farní kostel 1.000 Kč   Všem dárcům ať odplatí Pán.

                                 P. František Eliáš a P. Jaroslav Přibyl
Na LL (likvidaci lepry) byla 14 března ze Zábřeha odeslána částka 4.100 Kč. Všem dárcům 
Pán Bůh zaplať.                                                                                                       Zíková Marie

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

� DNES SBÍRKA NA OPRAVY   v kostelích spravovaných ze Štítů.
� VELIKONOČNÍ POHLEDNICE jsou od této  neděle  k zakoupení v kostelích za 2 
Kč.
� DALŠÍ SETKÁNÍ PŘIPRAVUJÍCÍCH SE NA BIŘMOVÁNÍ bude v  pátek 26.břez-
na na faře ve Štítech v 17.30 hod
� PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ PŘED VELIKONOCEMI:
   sobota 27. 4. Klášterec 8 - 9 hod., neděle 28. 4. Cotkytle 11.30
   neděle Květná 4. 4.:  Štíty 14 - 16hod., Horní Studénky 16 – 18 hod., ve všech  
   farnostech bude (i) cizí zpovědník.

ADORAČNÍ DNY
 Podobně jako vloni mají členové farností možnost prosit v modlitbě za to, co ve své 
farnosti, rodině či ve svém životě cítí jako potřebné. A to při adoraci před Nejsvětější 
Svátostí. 
 V KLÁŠTERCI začne adorace ve čtvrtek 25. března od 11 hod.. V 17.30 bude za-
končena mší svatou. Je třeba se zapsat na jednotlivé hodiny; nejlépe po dvojicích a to 
u Marie Švédové.
 V COTKYTLI, v pátek  26. března bude adorace probíhat od  12 hodin. V 17.30 
bude zakončena mší svatou. Je třeba se zapsat na jednotlivé hodiny; nejlépe po dvoji-
cích u paní Flídrové.
 Obracím se zvláště na ty, kteří jsou mladší, aby nespoléhali na důchodce. Vždyť 
každý sám ví za co je třeba prosit a ti mladší mohou mnohdy i snáze přiložit ruku k 
dílu.            otec Radomír

* * *
Moravskoslezská křesťanská akademie a Vlastivědné muzeum Vás zvou na 
přednášku
„SAKRÁLNÍ STAVBY, KOSTELY A JEJICH SYMBOLICKÝ VÝZNAM“.
Lektor: RNDr. Jiří Krtička, CSc.Termín: 22. 3. 2004 (pondělí) od 17 hodin.
Místo: Vlastivědné muzeum v Šumperku.

Přednáška se bude zabývat historickým vývojem posvátných staveb, převážně kostelů 
v evropsko-křesťanské kulturní oblasti, se zaměřením na symbolický obsah a význam  
jejich architektury.                    Jiří Schubert, předseda MSKA Šumperk



Karel Kryl
3. března tohoto roku tomu bylo 10 let, co 
zemřel básník, zpěvák a osobnost českého 
exilu, Karel Kryl. Narodil se v Novém Jičí-
ně jako syn knihtiskaře. Už v dětství po-
znal pravou tvář nastupujícího komunis-
mu, když byl například jako šestiletý zko-
pán učitelkou ze schodů, protože jí zkazil 
100% organizovanost v pionýru. Na počát-
ku roku 1969 vydal svou první desku Brat-
říčku, zavírej vrátka, v níž popisuje události 
roku 1968 a životní realitu v této době. Kvůli svým názorům byl nucen emigrovat do Ně-
mecka, kde se usadil v Mnichově. Tam pokračoval ve své činnosti písničkáře a pracoval 
také v rádiu Svobodná Evropa. V roce 1989 se vrací do vlasti. Zde byl však po počátečním 
nadšení přijímán s rozpaky, protože nesouhlasil s trendem vývoje, zejména s rozdělením 
republiky. Zemřel 3. března 1994. Je škoda, že mladší generaci toto jméno už nic neříká. 
Jeho písničky  vyjadřují  názory, které se nikdy nebál veřejně prezentovat. Ač byly napsány 
jako reakce na dobu a události, v nichž žil, mají i dnes svou platnost. Kdyby měl někdo o 
jeho tvorbu zájem, v poslední době vyšlo v reedici  album „Rakovina“.             Petr Krňávek

� OZNÁMENÍ. V minulých týdnech jsme rozdali ceny Velké vánoční hliníkové soutěže. 
Jedna cena ale nebyla předána. Jedná se o Petru Košířovou, jejíž jméno jsme nemohli na 
uvedené adrese najít. Cena pro ni je k dispozici na faře u paní Lexmanové.     Petr Krňávek

� KDO BY DOMA NAŠEL STARÉ NEPOTŘEBNÉ MINCE, může je stále házet do skle-
nice v Ledňáčku. Mince budou využity pro účely Muzea ve věži chrámu sv. Bartoloměje.  
                     zvoníci od sv. Bartoloměje

� POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE MLÁDEŽI k příležitosti světového dne mládeže, v so-
botu před Květnou nedělí, si můžete přečíst na internetové stránce www.signaly.cz Z dů-
vodu rozsahu vám jej bohužel nemůžeme přinést na stránkách Luny.                  red.

SETKÁNÍ MLÁDEŽE DĚKANÁTU ZÁBŘEH 2.-3. DUBNA 2004 V CHROMČI  
                   

Reagujeme na výzvu Sv. Otce k setkání mládeže před Květnou nedělí; vždyť i my -   
Motto: Chceme vidět Krista

PROGRAM: PÁTEK 2. DUBNA.    
� 18-19hod přivítání účastníků v kapli a duchovní naladění
� další program v sokolovně (jídlo, hry aj., spánek)
PROGRAM: SOBOTA 3. BŘEZNA    
� 7 - 8hod budíček  a příjezd opozdilců
� katecheze, povídání, hry a soutěže, společný oběd  
� setkání se zajímavou osobností
� 14.30 hod.  mše svatá v kapli  
S sebou večeři, snídani, spacák, 30 Kč, kamarád/k/y a ochotu o cokoliv 
se rozdělit. Oběd, pití, teplo, střecha apod. zajištěno. Doporučené spojení vlakem: Zábřeh-Blu-
dov 16.– 16.12, přestup do Bludova-lázní 16.4, pak 18.11-18.24/18.57 (ráno 6.22-6.35/6.51) a pak 
990 m pěšky.                Za přípravný team zve o.Radomír @ spol.

Příloha
k číslu 12/2004

Za lunu odpovídá Per Krňávek a František Friedl., za jednotlivé příspěvky autoři. Kontakt: luna.prispevky@post.cz
© Luna 18. 3. 2004



� SBÍRKA Z NEDĚLE 14. BŘEZNA: Postřelmov 2.770 Kč, Lesnice 1.510 Kč, 
Dlouhomilov: 520 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.   

� 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. Pří-
ležitost k soukromé adoraci:  
POSTŘELMOV:  9 – 16 hodin (14.30 – 15.30  hod. příležitost ke sv. smíření), 16 hod. 

společné ukončení a svátostné požehnání. 
CHROMEČ:  12 – 17 hodin, v 17 hod.  společné ukončení a svátostné požehnáni.  
SUDKOV:  (sobota 27. března) od 15 hodin do mše svaté adorace, po mši sv. spo-

lečné ukončení a svátostné požehnání. 

DUCHOVNÍ OBNOVA V POSTŘELMOVĚ BUDE V ÚTERÝ 30. BŘEZNA 2004
povede ji  P. Pavol Kavec CM  
  8.30 Ranní modlitba  9.00 I. meditace 
  9.30 Prostor k zamyšlení.    10.30  II. meditace
11.00 Prostor k zamyšlení 12.00  Modlitba Anděl Páně + obč.
13.00 Konference, příležitost k dotazům  14.00  Křížová cesta v kostele
15.00  III. meditace 15.30  Prostor k zamyšlení 

Od 16 hodin: PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ V KOSTELE 
17.00  Modlitba sv. růžence v kostele 
17.30  Mše svatá s udílením svátosti pomazání nemocných (v kostele) 
Není-li uvedeno jinak, probíhá program na faře 

� POUTNÍ ZÁJEZD DO MEDŽUGORJE se uskuteční tradičně na Slavnost Se-
slání Ducha svatého ve dnech 27. 5. – 3. 6. 2004. Cena zájezdu 1.980 Kč + 27,50 
Eur nocleh. Přihlášky přijímá paní Božena Matějová, Na Borech 394 Postřelmov, 
Telefon: 583 437 456.       P. Jiří Putala

���

KATOLICKÝ TÝDENÍK S RODINNOU PŘÍLOHOU – OZNÁMENÍ
Počínaje číslem 15 (s datem 11. 4. 2004) bude Katolický týdeník vycházet v rozší-
řené šestnáctistránkové podobě. Od tohoto čísla se bude pravidelně střídat přílo-
ha Perspektivy s novou rodinnou přílohou. Ta bude obsahovat rozhovory, reportá-
že, rodinného rádce, horkou linku pro řešení obtížných situací v osobním životě, 
dále pak rubriku životního stylu, křížovku a pro děti soutěže, hádanky a vtipy.
Perspektivy budou nově vycházet dvakrát měsíčně na čtyřech stránkách, tím bude 
zachován jejich dosavadní rozsah stran. Rozšířený týdeník bude vycházet za ne-
změněnou cenu 9,50 Kč.

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO


