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4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín
Štíty, Klášterec, Cotkytle, Horní Studénky 

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník
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Církev je jednota 

v mnoha podobách. 

Tato soudružnost má 

růst až do dne, 

kdy bude završena. 

Tehdy lidé, milostí spasení,

rodina milovaná Bohem 

a Kristem, jejich bratrem,

budou vzdávat 

Bohu dokonalou slávu. 
„Ze stolu Božího Slova“

Všemohoucí, věčný Bože,
 tvůj Syn, Dobrý Pastýř tvého lidu,
předešel nás do tvé slávy; posiluj jeho slabé stádce,
 aby došlo za svým vítězným Pastýřem do nebeské radosti.
 Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věk věků.          Amen

ŽALM 29,2a  Jsme jeho lid a stádce, které on pase 

Čtení 1: Sk 13,14.43-52    2: Zj 7,9.14b-17           Ev. Jan 10,27-30   
Ordinárium: Ebenovo č. 504 příští neděli latinské  č. 509



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí 3. května Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštola
čtvrtek  6. května Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
sobota  8. května   Panny Marie, Prostřednice všech milostí

� K MÁJOVÝM POBOŽNOSTEM SE BUDEME SCHÁZET DENNĚ V 18 hod., 
i když nebude mše svatá.                                                                         P. František Eliáš

� KE SVATÉMU MIKULÁŠI DO MALETÍNA. Tuto 
neděli 2. května  se můžete vydat  na pouť do Maletína  
ke sv. Mikuláši. Mše svatá bude slavena ve 14 hod.  
               P. František Eliáš 
� V NEDĚLI 2. KVĚTNA doprovodí, jako již tradič-
ně,  liturgii večerní mše svaté RYTMICKÁ SCHOLA 
OD SV. BARTOLOMĚJE.                Radomír Friedl 

� HARMONIKÁŘSKÉ ODPOLEDNE. Sbor dobro-
volných hasičů ve Svébohově Vás v neděli 2. května 
zve do sálu Kulturního domě ve Svébohově na har-
monikářské odpoledne. Začátek ve 14 hodin.                                                       
                 Srdečně zvou pořadatelé 

� SETKÁNÍ KATECHETŮ bude v Zábřeze ve čtvrtek 6. května. Začne v kostele sv. 
Bartoloměje  v 19 hod.                                                                              P. František Eliáš

� SETKÁNÍ RODIČŮ dětí, které se připravují na první svaté přijímání bude ve Své-
bohově ve čtvrtek 6. května po mši svaté.                                                         Ján Čukáš

� SVÁTOST SMÍŘENÍ v zábřežském kostele můžete přijmout, jako 
každý první pátek v měsíci, také v pátek 7. května od 15.30 hod. 
               P. František Eliáš

� POUŤ K ŠUBRTOVĚ KAPLIČCE. Při druhé letošní pouti k Šu-
brtově kapličce u Zábřeha, v sobotu 8.května,  se sejdeme v 8 hod. 
ráno ke slavení mše svaté ke cti  Panny Marie prostřednice všech 
milostí.                      P. František Eliáš

� DIECÉZNÍ POUŤ K SVATÉMU JANU SARKANDRO-
VI se uskuteční v sobotu 8. května v olomoucké katedrá-
le sv. Václava.  

 Začátek pontifi kální mše svaté bude v 10 hod. Před zá-
věrečným požehnáním otec arcibiskup předá ocenění za-
sloužilým farníkům za nezištnou pomoc ve farnosti. 

Z farnosti Zábřeh převezmou ocenění z rukou otce arci-
biskupa manželé Božena a Jiří Doubravovi z Hněvkova a 
z farnosti Jedlí paní Ludmila Kobzová.  

Všem vyznamenaným farníkům ze srdce blahopřejeme.



� SBÍRKA Z NEDĚLE 25. DUBNA: Postřelmov 2.660 Kč, Lesnice 1.340, Dlouho-
milov: 390 Kč. Tuto neděli je měsíční sbírka na opravy v Postřelmově a v Lesnici. 
 

� Tuto neděli 2. května se koná v Dlouhomilově „Na skalce“ TRADIČNÍ HA-
SIČSKÁ POUŤ u kapličky zasvěcené sv. Floriánovi. Mše svatá v 11 hod. bude 
sloužena za živé a zemřelé členy místního hasičského sboru. 

Tuto neděli 2. května je také na sv. Kopečku u Olomouce POUŤ BOHOSLOV-
CŮ, RODIČŮ A PŘÁTEL SEMINÁŘE. Mše sv. v bazilice Navštívení P. Marie za-
číná v 10.30 hod.
 

� SETKÁNÍ DĚTÍ KTERÉ SE PŘIPRAVUJÍ K I. SV. PŘIJÍMÁNÍ A JEJICH RO-
DIČŮ bude ve čtvrtek 6. května po mši svaté tj. asi 19.15 hod. 

� ZMĚNY POŘADU BOHOSLUŽEB. Příští neděli tj. 9. května bude v Chrom-
či I. sv. přijímání. Mše svatá ten den začíná v Chromči už v 8 hod. v Postřelmo-
vě bude mše sv. až v 11 hod. Příští neděli je v Chromči 
slavnost sv. Jana Nepomuckého, patrona kaple. Mše svatá 
bude opět v 8 hod. ráno, v Postřelmově bude ten den mše 
sv. až v 11 hodin. 
Májové pobožnosti: 
Postřelmov: úterý a pátek po mši svaté, ostatní všední dny 
v 19 hod. v kostele. Neděle 16.30 v Procházkově kapli. 
Leština: úterý a čtvrtek v 18 hod., Chromeč: úterý 18.30 a 
čtvrtek po mši svaté 

� VE ČTVRTEK 13. KVĚTNA BUDE V BLUDOVĚ – LÁZNÍCH MŠE SVA-
TÁ, KTEROU BUDE SLOUŽIT OTEC ARCIBISKUP JAN GRAUBNER. PO MŠI 
SVATÉ POŽEHNÁ LÁZEŇSKÉ PRAMENY.  

Bohoslovci z Olomouckého semináře zvou všechny ministranty v sobotu 15. květ-
na na: MINISTRANTSKÝ DEN V SEMINÁŘI V OLOMOUCI
 Program ministrantského dne bude probíhat ve skupinkách podle věku. Pro 
mladší ministranty je ve třech skupinách připravena velká hra: „Po stopách sv. Pav-
la“, starší kluci nad 15 let budou mít speciální program. 
 Budete potřebovat: Sportovní oblečení, pláštěnku, 10 Kč jako zápisné, odva-
hu vyjít. Cesta tam i zpět bude hrazena z ministrantského fondu. Další informace 
také: http://ministrant.zde.cz. Z Postřelmova pojedeme vlakem v 7.02, vrátíme se 
opět vlakem v 16.46 do Postřelmova.

� 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 
EURO nocleh. Přihlášky přijímá paní Božena Matějová, Na Borech 394 Postřel-
mov, Telefon: 583 437 456.                      P. Jiří Putala 

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO
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� SBÍRKA Z MINULÉ NEDĚLE: Zábřeh 11.510,- (12.380 z předminulé neděle) ; 
Svébohov 2.100,-; Jedlí 1.750,-; Zvole 4.050,-;Hoštejn 1.039,-; Lubník 490,-; Tate-
nice 2.150 Kč   
 DARY Zábřeh: na obnovu kostela sv. Barbory v Zábřeze jste darovali celkem 
130.555 Kč, z toho v dubnu  1.750 Kč.                Jitka Karešová 
Na likvidaci lepry bylo z farnosti Zábřeh 16. dubna odesláno 1.300 Kč.    

Marie Zíková
Všem dárcům ať odplatí Pán.                            P. František  Eliáš a P. Jaroslav Přibyl

� SKUPINA PŘIPRAVUJÍCÍ „FARNÍ DEN“ se obrací na všechna společenství a 
skupiny ve farnosti s nabídkou a výzvou o zapojení se do přípravy programu. Jed-
ná se o připravení programu s výstupem v délce 10 až 20 min. Případní zájemci se 
mohou kontaktovat do 2. května na tel. čísle 605 320 884 nebo 583 411 208.       

Za přípravnou skupinu Krňávek Jiří

� KVĚTINY NA VÝZDOBU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE. Prosíme majitele 
zahrádek, kteří by byli ochotni věnovat květiny (ze svých přebytků) na výzdobu 
našeho farního kostela, aby nám dali vědět, pokud mohou dopředu a květiny ne-
chávali v sakristii kostela. Všem předem děkujeme.            Marie Hackenbergerová   

� OCHOTNÉ RUCE. Vzhledem k tomu, že před zábřežskou farností je několik 
velkých oprav, prosím ty, kteří jsou ochotni přiložit ruku k dílu, aby se přihlásili 
na faře.                                                  P. František  Eliáš

� FARNOST ZÁBŘEH nabízí k odprodeji řezivo z podzimní těžby (desky, fošny).  
                       P. František  Eliáš

� DĚKUJI všem, kteří se jakkoli přičinili o slavnostní atmosféru letošních Veli-
konoc. Ať jim Pán odplatí jejich úsilí svým požehnáním.               P. František Eliáš 

SPOLEK METODĚJ A MO KDU-ČSL ZÁBŘEH SRDEČNĚ ZVOU 
MAMINKY A BABIČKY, ALE TAKÉ OSTATNÍ ČLENY RODINY

NA SPOLEČNOU OSLAVU SVÁTKU MATEK,
KTERÁ SE USKUTEČNÍ V NEDĚLI 9. KVĚTNA VE 14 HOD.

V KATOLICKÉM DOMĚ V ZÁBŘEHU.
SVÁTEČNÍ PROGRAM PŘIPRAVILI

MANŽELÉ HANA A ZDENĚK JARMAROVI
A PĚVECKÝ SBOR SVĚTÝLKO.

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.                
        

SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ



Příloha
k číslu 18/2004

VĚDĚT ZA ČÍM STOJÍM 
A UMĚT SVÉ NÁZORY OBHÁJIT
V pondělí 26. dubna proběhlo v kato-
lickém domě druhé setkání Ing.  Tomá-
šem Kvapilem a předsedou Junior klubu 
v olomouckém kraji Mgr. Tomášem Sla-
votínkem. Během setkání se rozvinula 
zajímavé diskuze např. o novém zákonu 
o potratech, který byl předložen několi-
ka členy KDU- ČSL a setkal se u politiků 
i u veřejnosti s kontroverzními reakcemi. Druhá část besedy patřila Ivo Slavotínkovi, 
který nám představil Junior klub. Tato organizace sdružuje mladé lidi od 15 a 35 let. 
Není automatickou „přípravkou“ na členství v KDU- ČSL, je s ní ale úzce spojena, pře-
devším ideově. Její hlavní náplní je budovat z mladých lidí občany, kteří se zajímají o 
dění kolem sebe a dokáží obhájit své křesťanské názory, i když jsou v menšině. Setká-
ní bylo zajímavé, a podle mého mínění prospěšné jak pro nás, tak pro naše hosty.                                                          
                         Petr Krňávek

� VELIKONOČNÍ BERÁNEK. V neděli Zmrtvýchvstání 
Páně jsme se v Katolickém domě sešli my, kteří cítili po-
třebu setkat se ještě jinak, než jednou týdně v kostele. Ně-
kolik dní předem připravili někteří farníci pečeného be-
ránka, chleba a „hořké byliny“- divoký česnek. Beránka 
jsme mohli zapíjet vínem z Arcibiskupských zámeckých 
sklepů, mladší se mohli osvěžit limonádou. Tato akce je 
vedle farního dne jednou z mála, kde se můžeme sejít a 

popovídat si jako farnost mino kostel.              Petr Krňávek, obr. Honza Stejskal

� PRO FANOUŠKY ZÁBŘEŽSKÉHO FLOORBALU. 
*  Ve čtvrtek 15. dubna sehráli zábřežští ministranti přátelské utkání s týmem Kol-
šova. V zápase jsme měli převahu, přesto byl výsledek po základní hrací době neroz-
hodný. Po prodloužení jsme kolšovské porazili 12:8.                             Honza Stejskal
*  Zatrhněte si v kalendáři poslední víkend v květnu. V tomto termínu proběhne ta-
neční zábava nejen pro mladé. Zatím není nic jisté, pouze to, že akce proběhne 28. 
nebo 29 května večer v Katolickém domě. Další informace hledejte v příštích číslech 
Luny.                                                                                              realizační team

� INFORMACE PRO MINISTRANTY. Tuto  neděli 2. května zvu ministranty na 
cyklovýlet. Odjezd od fary ve 13.30 hod. Trasa bude upřesněna na ministrantské 
schůzce a na nástěnce v sakristii (akce se koná jen za příznivého počasí).          

Marek Hackenberger

� ŽIVOT V PARTNERSTVÍ ANEB CHODÍME SPOLU. První povídání s mládeží 
na faře v Zábřeze (jak bylo avizováno na setkání v Chromči), se uskuteční pod vede-
ním M. Žváčkové z Centra pro rodinu při AO v pátek 7. května 2004 v 19 hod. Další 
bude zhruba po čtrnácti dnech.                   P. Radomír Šidleja  



� STOJANOVO GYMNÁZIUM VELEHRAD nabízí možnost přihlásit se do dru-
hého kola, přijímacích zkoušek,  které se uskuteční dne 20. května 2004. Nabízíme 
i možnost internátního ubytování v areálu školy.
 Další informace je možné získat na adrese: Stojanovo gymnázium, Velehrad; Ve-
lehrad 1; 687 06  Velehrad; tel: 572 571 091. 

PhDr. Čeněk Zapletal, ředitel Stojanova gymnázia 

PAMÁTKY  FARNOSTI ZÁBŘEH V KVĚTNU
* Farní chrám sv. Bartoloměje – interiér lodi a věž farního kostela s far-
ním muzeem
9. května – neděle 9 – 12 hod. - Prohlídky interiéru kostela s průvod-
cem, možnost návštěvy věže. V rámci výstavy Zábřežské památky.

* Farní muzeum Zábřeh – věž chrámu sv. Bartoloměje 
15. května – sobota 19 – 21 hod. - Večerní prohlídky věže farního kostela s expozicí 
při příležitosti výstavy Zábřežské památky a Mezinárodního dne muzeí.

* Farní muzeum Zábřeh – věž chrámu sv. Barbory 
15. května – sobota 19 – 21 hod. - Večerní prohlídky renesanční věže fi liálního chrá-
mu sv. Barbory se zvonem sv. Barbory z roku 1614. Večerní prohlídky věže farního 
kostela s expozicí při příležitosti výstavy Zábřežské památky a Mezinárodního dne 
muzeí. Mgr. František John 

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

� POUTĚ V KVĚTNU. Tradiční  pouť v Horních Studénkách 9.5. mše sv. v 7 hod. 
(P. Ant.Basler, kancléř AO), 10.30 (P. R.Šidleja). Svát. požehnání ve 14.30 hod.
Pouť ke sv. Izidoru ve Strážné 8.5. mše sv. a sv. požehnání v 17.00
Ke sv. Janu Nepomuckému 16.5. ve Vyšehoří v 7.15 a v Cotkytli mše sv. a sv. požeh-
nání v 10.45 hod.
 Připomínám, že mše sv. v Klášterci bude výjimečně v sobotu 15.5. v 18.00 s 
nedělní platností neboť v neděli odjíždí autobus z Klášterce (rozcestí na Zborov) 
v 10.00 na pouť do Cotkytle (jízdné 15+15 Kč).
 

� MÁJOVÉ POBOŽNOSTI: Klášterec: neděle - pátek 18.30 hod., Štíty: neděle 17 
hod.,  pondělí - pátek 18 hod. či po mši svaté - vedle kostela (dle počasí), Cotkytle:  
středa + pátek 18.30 hod., Horní Studénky. čtvrtek + pátek  16 hod., Zborov: čtvrtek 
+ neděle v 19 hod.

� PRONÁJEM POZEMKU NA FAŘE VE ŠTÍTECH. Dva ary obdělané půdy při-
pravené k osetí jsou k dispozici případnému zájemci. Obdélníkové pole je v rovině 
na zahradě za hosp. budovami. Cena: v případě udržování okolních travních ploch 
v zahradě téměř nulová, jinak do 400,-/rok. 
 Kontakt na mne osobně nebo 608 344 586.        o. Radomír

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