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SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník
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Přijetím křtu pokání 

chtěl Ježíš splnit Boží vůli.

Na této cestě postoupil dál

až ke „křtu“ svého utrpení 

a smrti.

Volá nás, abychom ho

následovali na cestě, 

která skrze smrt

vede k životu.

„Ze stolu Božího Slova“

Všemohoucí, věčný Bože, při křtu v řece Jordánu sestoupil 
na Ježíše Krista Duch svatý a tys slavnostně prohlásil, 
že Kristus je tvůj milovaný Syn.
Dej, ať všichni, které jsi přijal za syny a dal jim nový život z vody 
a z Ducha svatého, zůstávají v tvé lásce Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                                        Amen

ŽALM 29 Pán dá požehnání a pokoj svému lidu.
Čtení 1: Iz 42,1-4.6-7                 2: Sk 10,34-38    Ev. Lk 3,15-16.21-22
Ordinárium: latinské č. 509 příští neděli: Olejníkovo č. 502



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
neděle 11. ledna    SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

� Tuto neděli 11. ledna Vás DNO (Divadélko na okraji) zve na představení lidové 
TŘÍKRÁLOVÉ HRY Z ROSIC. Začátek v 16 hod.v Katolickém domě v Zábřeze. 
Vstupné 30 Kč, děti 10 Kč. 

� ZAMYŠLENÍ NAD HISTORICKOU PAMĚTÍ NÁRODA. Na přednášku 
PhDr. Jana Stříbrného jste srdečně zváni ve čtvrtek 15. ledna v 17 hodin do Kato-
lického domu.                                                                                     Lenka Hamplová

� ZIMNÍ POUŤ do Drozdova ke sv. Fabiánovi a Šebestiánovi bude v neděli 18. 
ledna. Mši svatou bude v 7. 30 hod. celebrovat P. Anastáz Polášek OFM, Cap.

� NA SETKÁNÍ POUTNÍKŮ DO SVATÉ ZEMĚ, zvu všechny, kteří jsou přihlášeni 
na „únorovou“ pouť. Setkání bude v Katolickém domě v Zábřeze v neděli 18. ledna 
v 15 hod.                  P. František Eliáš

� PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI ZÁBŘEH se sejde v úterý 20. ledna v 18 ho-
din. v Katolickém domě.                                                                   P. František Eliáš

� FARNÍ KALENDÁŘ. Kalendář jistě nechybí v žádné rodině. Pomáhá oriento-
vat se v čase, připomíná státní svátky, jmeniny. Farní kalendář se pro nás může 
stát průvodcem  celým křesťanským rokem. Připomínat církevní svátky, poutě a 
hody, i mnoho dalších aktivit farností zábřežského regionu. Kdo si jej ještě nesta-
čil zakoupit, může tak učinit do konce měsíce ledna v prodejně Ledňáček, nebo 
v sakristii zábřežského kostela.                  red.

� UPŘÍMNÉ PÁN BŮH ZAPLAŤ všem, kteří jste v loňském 
roce přispěli na provoz a vysílání RADIA PROGLAS. V průbě-
hu roku jsem odeslala částku 41.900 Kč. Zůstaňte, prosím, i na-
dále věrni radiu Proglas.
                                                   za „kapry“ děkuje Helena Fuchsová

ZPRÁVY Z MOHELNICE

� TŘÍKRÁLOVÁ HRA Z ROSIC. V úterý 13. ledna 2004  v 18 hod. se na malé 
scéně mohelnického Domu kultury uskuteční tato lidová hra nacvičená Diva-
délkem na okraji ze Zábřeha. Vstupné: 30 Kč, děti: 10 Kč. Všichni jste srdečně 
zváni.

� MOHELNICKÝ BETLÉM (oživen novými pohybujícími se fi gurkami) bude 
otevřen až do svátku Hromnic, a to vždy každé úterý, čtvrtek a v sobotu od 15-16 
hod. a dále pak každou neděli po mši svaté (začíná vždy v 9.45 hod.) a odpoledne 
od 14-17 hod.                                                                                           P. Nenkovský



� SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI LESNICE bude ve středu 21. 
ledna po mši svaté to je asi 17.45 hod. na faře u Bartošů. 

� SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI POSTŘELMOV bude v pátek 
23. ledna po mši svaté to je asi 17.15 na faře. 

� SETKÁNÍ RODIČŮ DĚTÍ, které se v Chromči připravují k I. SVATÉMU PŘI-
JÍMÁNÍ. Sejdeme se ve čtvrtek 15. ledna po mši svaté to je asi v 18.15 hodin v kos-
tele. 

� SBÍRKA O SLAVNOSTI MATKY BOŽÍ P. MARIE 1. LEDNA: Postřelmov 
3.640 Kč, Lesnice 2.310 Kč, Dlouhomilov 630 Kč.
Sbírka z neděle 4. ledna: Postřelmov 2.850 Kč, Lesnice 3.050 Kč, Dlouhomilov 
240 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Příští neděli je měsíční sbírka v Dlouho-
milově. 

� STATISTIKA ZA ROK 2003. 
Křty:  Postřelmov 10  Lesnice   5  Dlouhomilov  0 
Svatby:  Postřelmov   7  Lesnice   0  Dlouhomilov  1 
Pohřby: Postřelmov 36 Lesnice 15 Dlouhomilov  5 

P. Jiří Putala

IV. SPOLEČENSKÝ PLES pořádá pastorační rada farnosti Svébohov v pátek 16. led-
na 2004 v Obecním domě ve Svébohově. Zahájení je ve 20 hod. Hraje skupina Men-
het, občerstvení a tombola zajištěny. Vstupné 50, místenka 10 Kč. Předprodej vstu-
penek 6. a 7. ledna od 16 do 18 hod. u Jitky Hamalové, Svébohov 147. 

NA LIDOVÝ PLES Vás srdečně zve KDU ČSL v pátek 23. ledna 2004 do Katolického 
domu v Zábřeze. Ples ve 20 hod. zahájí předtančení pod vedením manželů Kolčavo-
vých. K tanci a poslechu zahraje Fofrovanka. Vstupenku s místenkou v ceně 90 Kč si 
můžete od 14.1. zakoupit v knihkupectví „Barborka“ (charita).

V sobotu 24. ledna od 14 hod. bude Katolický dům patřit dětem, které jsou zvány 
na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES. Hraje hudební skupina ze Svébohova, vstupné dob-
rovolné.

IV. PLES CHARITY ZÁBŘEH bude v Katolickém domě v pátek 30. ledna 2004 ve 
20 hod. K tanci hraje Veselá kapela a kapela Ivo Cygrýda. Vstupenky budou k pro-
deji v Charitě Zábřeh od 12.1. 2004.
Z výtěžku plesu bychom rádi v rámci projektu Adopce na dálku adoptovali dítě 
z Ugandy.                                                                          Luděk Diblík – zástupce ředitele

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

Plesová sezóna
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� PODVEČERY U VIDEA by se mohly konat zhruba 1x za 14 dnů. Poprvé se sejde-
me ve Štítech u Kristků na náměstí v pátek 16.1. v 16.50 a v Hor. Studénkách u Ma-
cháčků v neděli 1.2. po večerní mši sv. na pozoruhodný životopisný fi lm o P. Piovi. Ne-
ostýchejte se přijít. Místa je více než na faře.

� PŘÍLEŽITOST KE SV. SMÍŘENÍ bude ve Štítech v neděli 18.1. 15,30-16,30. Záro-
veň je adorace Nejsv. Svátosti. Po svátostném požehnání jsme zváni na tříkrálovou hru 
do KD.

� LIDOVÁ TŘÍKRÁLOVÁ HRA v podání Divadélka na okraji ze Zábřeha se usku-
teční v neděli 18. ledna 2004 v 17 hod. v Kulturním domě ve Štítech. Vstupné: 30 Kč, 
děti: 10 Kč. Všichni jste srdečně zváni.

� PŘEDSTAVENÍ DĚTÍ K 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ se uskuteční při mši sv. v neděli 1.2. ve 
Štítech a v Cotkytli v rámci liturgie slavnosti Uvedení Páně do chrámu - Hromnic.

� ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY v Klášterci se uskuteční v úterý 20.1.2004 
v 17,30 na faře a v Horních Studénkách v neděli 25.1. po skončení mše svaté. Prosím 
členy, aby mi do 17.1.(18.1. HS) předali podněty k jednání (včetně návrhů k personál-
ním změnám), aby mohli před zasedáním obdržet jednací a pastorační plán. V týdnu 
před jednáním se po individuální dohodě sejdou ekonomické rady.   P.Radomír Šidleja

SBÍRKY Z MINULÉ NEDĚLE
Zábřeh 9.220; Postřelmůvek 860; Jedlí 1.500; Svébohov 1.500; Zvole 3760; Tateni-
ce 690.    Všem dárcům ať odplatí Pán.            P. František Eliáš

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

BLAHOPŘEJEME
manželům Františkovi a Ludmile Macháčkovým, kteří v závěru roku 
oslavili zlatou svatbu. Děkujeme Františkovi za to, že vytváří dobré 
zázemí pro manželčinu aktivní službu farnosti, které si velmi cení-
me.                                              Farníci z Hor.Studének a otec Radomír

DĚKUJEME otci Radomíru Šidlejovi za všechno, co pro nás v minulém roce 
vykonal, za každou jeho dobrou radu a za obětavou pomoc, kterou nám 
vždy ochotně poskytoval. 
Do nového roku mu přejeme všechno dobré, pevné zdraví a v modlitbách mu vy-
prošujeme hojnost Božího požehnání a pomoc a ochranu Panny Marie.                     

farníci ze Štítů

PODĚKOVÁNÍ všem, kteří se jakkoliv zapojili do příprav a liturgie Vánočních 
svátků.                                                                                        P. Radomír Šidleja



Příloha
k 2/2004 číslu

STŘÍPKY ZE SILVESTRA
Večer a v noci z 31. 12. 2003 na 1.1. 2004 
se v Olšanech setkala mládež z našeho dě-
kanátu, aby tu společně strávila poslední 
hodiny starého a první okamžiky nového 
roku. Zprvu to vypadalo, že nás dorazí dost 
(asi 15, což není na Silvestr špatné), nako-
nec se nás sešlo devět. Přesto, nebo možná 
právě proto jsme byli dobrá parta. Během 
večera jsme se nenudili. Hráli jsme hry, ve-
selé i k zamyšlení, secvičili jsme ve dvou 
skupinkách divadlo a čas rychle ubíhal. Hladem ani žízní jsme netrpěli – když každý z nás 
něco přinesl do společné kuchyně, stůl se rychle zaplnil. Z duchovních byli mezi námi otec 
Radek Šidleja, který tuto akci zajišťoval organizačně a otec Jiří Putala z Postřelmova. V 23 
hodin jsme se oblékli a vyjeli do nedalekého Radomilova, odkud jsme asi 2 km putovali 
pěšky ke kostelu u Hrabenova. Tam se konala o půlnoci novoroční mše svatá při svíčkách, 
kterou celebroval otec Milan Palkovič z Velkých Losin. V kostele byli kromě nás ještě mla-
dí ze šumperského děkanátu, a věřící z blízkého i vzdáleného okolí. Tato mše pro nás byla 
neobvyklým zážitkem. Po mši jsme se vrátili do Olšan a ráno jsme se rozjeli domů.            
                                     Petr Krňávek

FLOORBALOVÝ TURNAJ MINISTRANTŮ V TROUBELICÍCH
V sobotu 30. 12. 2003 jsme se my, 
zábřežští ministranti, shromáždili u 
fary, odkud jsme v 8 hodin odjeli do 
Rovenska, kde se opět pod záštitou 
Orla konal odvetný turnaj ve fl oor-
bale. Sešli jsme se téměř ve stejné se-
stavě jako minule. Turnaj začal o půl 
deváté a trval až do pěti hodin večer. 
Počet týmů se téměř nezměnil, zato 
se výrazně proměnilo jejich složení. 
Některé týmy se nedostavily a místo 
nich přibyly nové, například Sudkov. 
Některé týmy, kupříkladu Rovensko, 

výrazně proměnily složení mužstva. My, starší zábřežáci, jsme odstartovali výborně, ale 
brzy se naše sny o vítězství začaly hroutit. Nakonec jsme skončili na 4. místě. Naši mladší 
zábřežští kolegové si také nevedli nejhůře a skončili pátí.
                                                                                                               obr. i text Honza Stejskal

VELKÁ VÁNOČNÍ HLINÍKOVÁ SOUTĚŽ
Podařilo se nám sehnat stroj na sčítání mincí, na kterém všechny drobné po vytřídění se-
čteme. Okurkové sklenice jsou z Ledňáčku už pryč. Protože se nám ale tipů sešlo pomá-
lu, hliníkovou soutěž prodlužujeme do neděle 25. ledna 2004. Své tipy na počet mincí ve 
čtyřech okurkových sklenicích a na jejich váhu můžete nechávat v Ledňáčku nebo v Luna-
pokladně v zábřežském kostele nebo na e-mailu luna.prispevky@post.cz. Zároveň upozor-
ňujeme poslední zapomnětlivce, že v Ledňáčku budou moci své desetníky odevzdávat nej-
později do 25. ledna 2004.



� EKUMENICKÉ SETKÁNÍ. Zvu mládež zbytku děkanátu na šesté ekumenické 
setkání, na které ze Štítecka pravidelně jezdíme a čtyř hodin sobotního času vů-
bec nelitujeme. Kontaktní informace poskytne mimo mne též Alča Šenkyříková 
732 572 572.                              P. Radomír, 608 344 586

� PÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY PRO DĚTI A MLÁDEŽ V ZÁBŘEZE. V tomto 
roce jsme se rozhodli vyjít vstříc studující mládeži a dětem a posunout začátek 
páteční ranní bohoslužby na 6.45 hod., tak aby mohli být přítomni po celou mši a 
„stihli“ začátek vyučování. Bylo by škoda nechat ležet ladem dobrý pocit z ranní-
ho vstávání na rorátní bohoslužby.           P. František Eliáš

MILÍ TŘÍKRÁLOVÍ KOLEDNÍCI, VEDOUCÍ SKUPINEK,
MÍSTNÍ ASISTENTI

Letošní Tříkrálová sbírka byla v našem dě-
kanátě zahájena 2.1.2004. Otec biskup Jo-
sef Hrdlička v zábřežském kostele udělil po-
žehnání zástupcům všech koledníků, kteří 
v těchto dnech obcházejí města a obce na-
šeho děkanátu. V kázání se zmínil o tom, 
že právě dětem, které v převleku tří králů 
obcházejí dům od domu, se daří to, co je 
pro církev v dnešním světě tak těžké. Oslo-
vit veřejnost, dát možnost k projevu dobra 

a hlásat radostnou zvěst „v celém světě“. V těchto dnech stojí tříkráloví kolední-
ci skutečně na výsluní církve, jsou jejími reprezentanty a doslovně naplňují velký 
misijní příkaz Krále Nejvyššího: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu 
stvoření“ Mk 16; 15
 Sbírka ještě není skončena, ale přesto bychom již dnes rádi poděkovali Vám 
všem, kteří jste se do ní jakýmkoliv způsobem zapojili. Zvláště chceme poděkovat 
a vyzdvihnout obětavost těch, kteří se účastnili slavnostního požehnání a vyslání 
koledníků. Radost jsme měli my na charitě, lidé v kostele, ale i otec biskup Hrd-
lička, který podepisoval pamětní listy a rozdával obrázky s požehnáním. Ať Vám 
všem malým i velkým, mladým i starým, Pán odplatí tak, že za ten krůček, který 
jste udělali Vy k němu, udělá on devětkrát k Vám.

Luděk Diblík – zástupce ředitele, Mgr. Barbora Jílková – asistentka TS 2004 

P.S. První informace o výsledcích tříkrálové sbírky najdou zájemci 
na www. zabreh.charita.cz. 
Podrobné aktuální informace o Tříkrálové sbírce v olomoucké arci-
diecézi najdete také na www.acho.caritas.cz.

Za Lunu odpovídá Petr Krňávek a František Friedl, za jednotlivé příspěvky autoři  Kontakt: luna.prispevky@post.cz
© Luna 8.1. 2004


