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5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník
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Láska je to jediné, 
co odlišuje Boží děti 
od dětí ďábla. Jediné. 
Kdo má lásku, 
narodil se z Boha; 
kdo ji nemá, 
nenarodil se z Boha. 
To je to veliké 
znamení odlišnosti. 

 „Ze stolu Božího Slova“

Bože, tys nám poslal vykupitele a přijímáš nás za své syny;
 pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, aby všichni,
 kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věk věků.      Amen

ŽALM 150 Budu tě oslavovat na věky, můj Bože, Králi
V NEDĚLI 16. KVĚTNA BUDE VE FARNOSTECH SPRAVOVANÝCH ZE ZÁ-
BŘEHA SBÍRKA NA OPRAVY

1: Sk 14, 21b-27             2: Zj 21,1-5a                                   Ev. Jan 13,31-33a.   

Ordinárium: latinské  č. 509  



OHLÁŠKY
Do stavu manželského hodlají vstoupit v sobotu 29. května

Pavel Burštík a Marie Hoplíčková
ze Zábřeha

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pátek  14. května  SVÁTEK SV. MATĚJE, APOŠTOLA

Svátek matek
Spolek Metoděj a MO KDU-ČSL Zábřeh srdečně zvou maminky a babič-
ky, ale také ostatní členy rodiny na společnou oslavu Svátku matek, která 
se uskuteční tuto  neděli 9. května ve 14 hod. v Katolickém domě v Zábře-
hu. Sváteční program připravili manželé Hana a Zdeněk Jarmarovi a pě-
vecký sbor Světýlko. Občerstvení zajištěno.               Srdečně zvou pořadatelé

VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY VE FARNOSTI  ZÁBŘEH
Protože již v letošním roce vypršel mandát pastorační rady farnosti Zábřeh, čekají 
nás nové volby. 
VOLEBNÍ ŘÁD BUDE ZVEŘEJNĚN SPOLU S KADIDÁTY VE VÝVĚSCE FARNÍ-
HO KOSTELA. 
Příprava voleb:
1.  Farář jmenuje 3-člennou volení komisi a požádá jednotlivé instituce ve farnosti o 

jmenování delegátů do pastorační rady (například skrze Farní informace).
2.  Kandidáty může navrhnout každý člen farnosti, která má právo volit (dosáhl 15 let 

a přísluší do farnosti). 
3.  Seznam kandidátů, termín a místo konání voleb bude zveřejněn nejpozději 14 dnů 

před volbami. Stejně tak bude zveřejněn seznam členů delegovaných institucemi.

 Pro zábřežskou farnost se jmenoval volební komisi ve složení:
  MVDr. Alois Frank, paní Jana Žůrková a paní Ludmila Schwarzová. 

 VOLBY JSOU TEDY  DVOUKOLOVÉ. Tuto neděli 9. května si ve farním kostele 
při všech bohoslužbách můžete vyzvednout lístky, na které navrhnete kandidáty pro 
letošní volby (počet kandidátů není omezen, můžete použít  zadní stranu lístku).Vy-
plněné je  odevzdáte po bohoslužbě v kostele nebo až do středy 12.5. do 9.30 (začátek 
bohoslužby)  do pokladničky u Lurdské kapličky.  
 Stejně tak ať oznámí do středy 12.5. na faru své zástupce jednotlivá společenství 
a instituce působící ve farnosti. 
 Navrhnout  můžete každého, o kom si myslíte, že jeho postoj bude přínosný,  je 
ochotný vás zastupovat i plnit úkoly pastorační rady,  je starší 18 let a přísluší do far-
nosti. Volby se uskuteční poslední májovou neděli 30. 5. 2004 

 MINULÁ I BUDOUCÍ PASTORAČNÍ RADA SE SEJDE KE SPOLEČNÉMU ZA-
SEDÁNÍ V MĚSÍCI ČERVNU (před prázdninami a dovolenými)         P.František Eliáš



POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

� SBÍRKA Z NEDĚLE 2. KVĚTNA: Postřelmov 4.480 Kč, Lesnice 2.810 Kč, 
Dlouhomilov 2.170 Kč. Příští neděli je měsíční sbírka na opravy v Dlouhomilově.       

� SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI LESNICE bude ve středu 12. 
května po mši sv. tj. asi v 18.45 na faře u Bartošů. 

� VE ČTVRTEK 13. KVĚTNA V 15 HODIN BUDE V BLUDOVĚ – LÁZNÍCH 
MŠE SVATÁ, KTEROU BUDE SLOUŽIT OTEC ARCIBISKUP JAN GRAUB-
NER. PŘI TÉTO NÁVŠTĚVĚ POŽEHNÁ ZÁKLADNÍ KÁMEN NOVÉ KAPLE 
A TAKÉ LÁZEŇSKÉ PRAMENY FRANTIŠKA A HYACINTU.  

� Bohoslovci z Olomouckého semináře zvou všechny ministranty v sobotu 15. 
května 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 Po-
střelmova. Prosím přihlaste se u P. Jiřího. 

� PATROCINIUM V CHROMČI. V neděli 16. května oslavíme v Chromči pat-
rona kaple sv. Jana Nepomuckého. Mše sv. bude slavena v 8 hodin. V Postřelmově 
bude příští neděli mše svatá až v 11 hodin. 

� POUTNÍ ZÁJEZD DO MEDŽUGORJE se z důvodu vízové povinnosti do Bos-
ny v ceně 1180 Kč a pro velký počet odhlášených poutníků odkládá na měsíc sr-
pen, nebo září 2004. 

� Farnost Lesnice zve všechny sportovce, ale i nesportovce na fotbalový tur-
naj smíšených družstev, spojený s přátelským posezením. Proběhne v sobotu 19. 
června odpoledne v Lesnici. 

P. Jiří Putala 

OHLÁŠKY
do stavu manželského vstoupí

5. června 2004 v kapli sv. Jana Nepomuckého v Chromči

Karel Hanák a Kateřina Banková
oba z Chromče

Tentýž den v kostele sv. Matouše v Postřelmově

Bořivoj Holínek ze Zábřeha a Jarmila Kubínová
z Hrabišína.
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SBÍRKA Z MINULÉ NEDĚLE 
Zábřeh 14.490,-; Svébohov 2.200,-; Jedlí 2.200,-; Zvole 4.970,-; Postřelmůvek 430,- 
(18. 4. - 580,-; 25. 4.- 500,-) ; Hoštejn 720,-; Lubník 595,-; Tatenice   940 Kč   
DARY Zábřeh: 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.         P. František  Eliáš a P. Jaroslav Přibyl

� KVĚTINY NA VÝZDOBU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE. Prosí-
me majitele zahrádek, kteří by byli ochotni věnovat květiny (ze svých 
přebytků) na výzdobu našeho farního kostela, aby nám dali vědět, po-
kud mohou dopředu a květiny nechávali v sakristii kostela. Všem pře-
dem děkujeme.                                                       Marie Hackenbergerová   

ZPRÁVY Z FARNOSTI HOŠTEJN
* v sobotu 15. května bude v hoštejnském kostele sv. Anny 
v 18.30 hod. mše svatá s nedělní platností (v neděli  mše sva-
tá nebude).

* v neděli 16.  května  zvu všechny do kaple  v Kosově na pouť 
k patronu kaple, Janu Nepomuckému. Mši svatou budeme sla-
vit v 10.15 hod.               P. Jaroslav Přibyl   

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

� POUTĚ KE SV. JANU NEPOMUCKÉMU V NEDĚLI 16. KVĚTNA 
 Vyšehoří  mše svatá v 7.15 hod. 
  Cotkytle mše svatá  a svátostné  požehnání v 10.45 hod. 
 

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

� PRONÁJEM POZEMKU NA FAŘE VE ŠTÍTECH. Dva ary obdělané půdy 
připravené k osetí jsou k dispozici případnému zájemci. Obdélníkové pole je v ro-
vině 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.                 P. Radomír Šidleja
� Na sobotu 15. května plánuje farnost Újezd u Valašských 
Klobouk POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ DO KRÁLÍK. Mše 
svatá v 10. hod. mariánská pobožnost ve 14 hod. Rádi mezi se-
bou přivítáme všechny, kteří se budou chtít připojit.

                          P. Jan Koblížek



Příloha
k číslu 19/2004

VERNISÁŽ VÝSTAVY KŘÍŽE
A DROBNÉ SAKRÁLNÍ PAMÁTKY 
ZÁBŘEŽSKA

bude ve čtvrtek 13. května 
2004 v Tunklově dvorci. Vý-
stavu, která je výsledkem 
dokumentace drobných sa-
králních památek (kamenné 
a dřevěné kříže, Boží muka, 
sochy, trojiční a mariánské 
sloupy, drobné kapličky) na území Zábřeha a okolních obcí: Skalička, Rá-
ječek, Lupěné, Nemile, Hněvkov, Pivonín, Václavov, Rovensko, Postřel-
můvek připravili skauti skautského střediska Skalička. Výstavu podpořilo 
město Zábřeh a zařadilo do programu oslav 750 let města Zábřeha. V oko-
lí Zábřeha bylo zaznamenáno více než 80 drobných sakrálních památek  
Mezi nejstarší patří renesanční Boží muka na Skaličce z roku 1622, ba-
rokní Morový sloup v Zábřeze z roku 1713 či dvě barokní sochy sv. Jana 
Nepomuckého. Nejstarší kříž je z roku 1769, stojící u kaple v Hněvkově. 

Některé památky se díky srovnání s datovanými památkami, pocházejícími ze stejné 
dílny, podařilo datovat. Materiálem na výrobu nejstarších památek byl většinou male-
tínský pískovec, od druhé poloviny 19. století se začalo užívat mramoru a ve 20. století 
terasa a umělého kamene. Nejmladší památkou, která vznikla v poválečném období, 
je pieta od akademického sochaře Antonína Berky, stojící u Šubrtovy kapličky.                       
              Mgr. František John

STOJANOVO GYMNÁZIUM VELEHRAD nabízí možnost přihlásit se do 
druhého kola, přijímacích zkoušek,  které se uskuteční dne 20. května 2004. Na-
bízíme i možnost internátního ubytování v areálu školy. Další informace je možné 
získat na adrese:Stojanovo gymnázium, Velehrad; Velehrad 1; 687 06 Velehrad; 
tel: 572 571 091       PhDr. Čeněk Zapletal, ředitel Stojanova gymnázia 

Známkařská soutěž. Luna vyhlašuje jako každý rok známkař-
skou soutěž. Máte doma staré nepotřebné známky? Známky odstřih-
něte 1 cm od jejich okraje, dejte je do obálky s vaším jménem a adre-
sou a hoďte do Lunapokladny nebo je předejte přímo mě nebo Frntiš-
kovi Friedlovi. Větší balíky známek můžete nosit paní Lexmanové na 
faru do Zábřeha. Známky budou opět spočítány; několik nejpilnějších 

sběračů se může těšit na odměnu. Soutěž trvá do neděle 30. května. Známky budou 
přeposlány dál, vytřízeny a prodány na burzách v zahraničí. Výdělek z jejich prodeje 
bude určen na misijní účely.                   Petr Krňávek, obr. Petra Novotná

PRACOVNICE PRODEJNY LEDŇÁČEK oznamují, že v přípa-
dě pěkného počasí bude tato prodejna otevřena každou středu 
o půl hodiny déle, tedy do půl šesté. V prodeji je již „letní zbo-
ží“- několik druhů zmrzliny a ledové tříště.                            red.



JUNIOR KLUB KŘESŤANSKÝCH DEMOKRATŮ ZÁBŘEH A SPOLEK ME-
TODĚJ Zábřeh Vás zvou  v pátek 28. května 2004 na Májovou taneční zábavu do 
Katolického domu v Zábřeze. Začátek ve 20 hodin. Hraje DJ Radek Habáň, mo-
derátor Radia Proglas a DJ Andrew. Vstupné 40 Kč, občerstvení zajištěno ☺. Hra-
jeme pro všechny, přijďte!                                      Junior klub Zábřeh

PAMÁTKY  FARNOSTI ZÁBŘEH V KVĚTNU
*  Farní chrám sv. Bartoloměje – interiér lodi a věž farního kostela s farním muzeem
 9. května – neděle 9 – 12 hod. - Prohlídky interiéru kostela s průvodcem, mož-
nost 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 ex-
pozicí 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 
chrámu sv. Barbory se zvonem sv. Barbory z roku 1614.     Mgr. František John 

JÓZEF AUGUSTYN V OLOMOUCI
 Populární polský jezuita a autor řady i do češtiny přeložených knih Józef Augustyn na-
vštíví v úterý 11. 5. 2004 Olomouc, aby zde promluvil na téma „Duchovní rozměr otcovství 
a podstata otcovské autority“. Program: 16 - 17.30 hod. - přednáška a beseda s posluchači 
Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého Olomouc, od 18 hod.  v prosto-
rách Knihkupectví Velehrad, Wurmova ul. 6, Olomouc se koná  autogramiáda nově vydané 
knihy J. Augustyna Být otcem.
Chceš-li mít přítele, buď přítelem (Józef Augustyn: z knihy „O přátelství“)

 Přítel není v žádném případě nějaký ideál. Aleksander Fredro žertem podotýká: „Přátele mi-
lujeme kvůli jejich nedostatkům, protože rádi objevíme u druhého nějakou tu chybičku.“ Pod-
mínkou dobrého přátelství je, že svého partnera plně přijímáme nejen s jeho ctnostmi a půvaby, 
ale také s chybami a celou jeho křehkostí.
 Náš bližní - „spřízněná duše“ - se stává naším přítelem právě proto, že ho přijímáme bez 
jakýchkoli vstupních podmínek. „Pokud mě někdo nedokáže brát takového, jaký jsem, nezaslu-
huje si být mým známým, natož přítelem,“ prohlašuje Marcel Achard. Darem přátelství se vzá-
jemně obdarováváme proto, abychom mohli společně růst a zrát. „Jediný způsob, jak mít přítele, 
je být přítelem,“ říká Ralph Waldo Emerson.
 Tak jako v každém jiném vztahu dochází i v přátelství k okamžikům ztráty trpělivosti, k im-
pulsům hněvu, smutku, uzavřenosti a sobectví. Přestože se přítel snaží být ušlechtilý a štědrý, 
podléhá občas různým slabostem. Přátelé si nic nepředstírají, a proto také všední životní obtíže 
odhalují jejich křehkost. Jde ovšem o pouhé „chvilky“, které lze překonávat mocí vzájemného 
odpuštění a smíření. Přátelství by nebylo myslitelné bez vzájemného pochopení slabostí na obou 
stranách. Je naprosto mylné očekávat, že náš přítel bude dokonalejší než všichni ostatní, s nimiž 
se v každodenním životě setkáváme. 
  Úryvky z knihy J. Augustýna „O přátelství“ jsme převzali z internetové stránky k besedě nad knihou 

„Být otcem“

Za Lunu odpovídá Petr Krňávek a František Friedl, za jednotlivé příspěvky autoři. 
Kontakt: luna.prispevky@post.cz. © Luna 6. 5. 2004


