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6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník
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Těm, kteří chtějí žít s NÍM
slibuje PÁN 
útěchu a oheň svého Ducha.
V nich samých se má 
otevřít pramen, 
který oživoval JEHO.
Jako dar na rozloučenou
jim zanechává pokoj, 
který je jistotou, že je Bůh
přijímá do svého trvalého
společenství. 

 „Ze stolu Božího Slova“

Všemohoucí Bože,
dej, ať proží váme velikonoční dobu tak opravdově, 
aby se naše spojení se vzkříšeným Kristem
trvale projevovalo v celém našem životě.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věk věků.             Amen

ŽALM 67  AŤ TĚ, BOŽE, VELEBÍ NÁ RODY, 
 AŤ TĚ VELEBÍ KDEKTERÝ NÁROD!
TUTO NEDĚLI 16. KVĚTNA BUDE VE FARNOSTECH SPRAVOVANÝCH ZE 
ZÁBŘEHA SBÍRKA NA OPRAVY

1: Sk 15,1-2.22-29      2: Zj 21,10-14.22-23             Ev. Jan 14,23-29    

Ordinárium: Olejníkovo č. 502  příští neděli Břízovo č. 503   



OHLÁŠKY
do stavu manželského vstoupí

12. června 2004 v kostele Jakuba v Lesnici
Michael Zahradník z Mohelnice a Kamila Dušková z Leštiny.

V Zábřeze v sobotu 29. května 2004
Pavel Bruštík a Marie Hoplíčková ze Zábřeha

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
čtvrtek  20. května  SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Slavnost Nanebevstoupení Páně je radostnou velikonoční zvěstí: Ježíš žije! Je u svého 
Otce! Čeká na každého z nás!  Zábřeh mše svaté: v 9.30, 18 hod.

SENIOŘI se sejdou ve Svébohově  24. května v 17 hod. v klubovně ve Svébohově.
Marie Šanovcová

VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY VE FARNOSTI ZÁBŘEH
Od této neděle se můžete na  vývěsce v kostele seznámit se jmény navržených 
kandidátů i delegátů institucí a hnutí působících ve farnosti. 
Volby do pastorační rady se uskuteční v kostele v neděli 30. května 2004 při všech 
bohoslužbách.
Volby se uskuteční pomocí volebních lístků. Na volebním lístku se natržením 
označí maximálně 6 jmen kandidátů. Lístky se odevzdají při odchodu z kostela.    
Pokud se na volební listině objevily nesrovnalosti nebo  jméno  někoho, kdo by 
v případě zvolení nechtěl nebo  nemohl pracovat v pastorační radě, ať to ještě včas  
volební komisi  oznámí (paní Schwarzové či paní  Žůrkové nebo panu Dr. Franko-
vi, případně  v kanceláři fary).                                                              volební komise

LA SALETTE 2004 
Jak už bylo avizováno, po dvouleté  přestávce 
chystá  farnost Zábřeh znovu pouť do La Salette. 
Pro ty, kteří na tomto poutním místě ještě nebyli, 
uvádím: v  překrásném prostřední francouzský 
Alp, v nadmořské výšce 1800 m, na místě zjeve-
ní  Panny Marie, je postaven chrám. Na tomto 
tichém, duchovní místě se vám nabízí možnost 
prožít pět dnů a načerpat sílu a pokoj. 
Odjíždíme v úterý 3. srpna, vracet se budeme ve středu 11. srpna. Cena 6.000 Kč 
(cesta, pojištění, ubytování a polopenze). Pokud máte zájem, je třeba přihlásit se 
co nejdříve, protože bude vypraven pouze 1 autobus. Jisté místo v autobuse má 
ten, kdo se přihlásí a složí zálohu, která pro mne bude jistotou, že svou účast na 
letošní pouti bere vážně.                                                                   P. František Eliáš



Obracím se na všechny, kdo jsou ochotni mi pomoci 
s „generálním úklidem“ zahrady Katolického domu před 

blížícím se Farním dnem. Obětavce očekávám v pátek 21. května od 16.00 hodin.
Josef Klimek                      

POZNAMENEJTE SI !
V pořadí již  3. FARNÍ DEN se uskuteční v sobotu 5. června 2004 od 15.00 hodin 
na zahradě, za nepříznivého počasí v prostorách Katolického domu. Bližší infor-
mace příště.
                                                                                                                        

AGÁTA - kreativní studio pro děvčata se uskuteční v úterý 18. května od 15. hodin 
v Katolickém domě.                                                                                   

MORAVSKOSLEZSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE A VLASTIVĚD-
NÉ MUZEUM VÁS ZVOU NA  PŘEDNÁŠKU, která se koná v pondělí  
7. 6. 2004  v 18 hodin (bývá otevřeno cca 30 minut před začátkem) 

„Svědectví víry věřících ve školství a výchovném procesu“. Přednášející: bis-
kup Mons. Josef Hrdlička, světící biskup olomoucký.           Jiří Schubert

SBÍRKA Z NEDĚLE 9. KVĚTNA: Postřelmov 2.140 Kč + 1.000 Kč dar, Lesnice 
1.540 Kč, Dlouhomilov 360 Kč + 10.000 Kč dar. Tuto neděli je měsíční sbírka na 
opravy v Dlouhomilově. 

ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB. Tuto neděli 16. května oslavíme v Chrom-
či patrona kaple sv. Jana Nepomuckého mší sv. v 8 hodin. V Postřelmově bude 
mše svatá až v 11 hodin. Dopolední bohoslužby této neděli (tj. Chromeč, Les-
nice, Postřelmov) bude slavit P. Radomír Šidleja. 
Ve čtvrtek 20. května o slavnosti Nanebevstoupení Páně budou mše svaté 
v Postřelmově v 17.30 hodin a v Chromči v 18.30 hodin. Tento den začíná 
Svatodušní novéna. 

FOTBALOVÝ TURNAJ. Farnost Lesnice zve všechny sportovce i nesportovce 
na fotbalový turnaj smíšených družstev, spojený s táborákem a přátelským 
posezením. Proběhne v sobotu 19. června odpoledne v Lesnici. Základní 
sestava je 5 + 1, budou-li v družstvu aspoň dvě děvčata pak 6 + 1, budou-li 
v družstvu 4 a více děvčat pak 7 + 1 hráčů. Prosím přihlášky do neděle 5. červ-
na. 

POUTNÍ ZÁJEZD DO MEDŽUGORJE se z důvodu vízové povinnosti do Bosny 
v ceně 1180 Kč a pro velký počet odhlášených poutníků odkládá na měsíc srpen, 
nebo září 2004. 

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

P. Jiří Putala 
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SBÍRKA Z MINULÉ NEDĚLE 
Zábřeh.   9.770; Svébohov   1.600; Jedlí   1.600;  Zvole  3.310; Postřelmůvek  600; 
Hoštejn   590; Lubník   540; Tatenice   860  Kč   
DARY Zábřeh: 
Všem dárcům ať odplatí Pán.                                P. František  Eliáš a P. Jaroslav Přibyl

� KVĚTNOVÉ POUTĚ. V neděli 16.5. jste kromě poutí k sv. Janu Nepomucké-
mu ve Vyšehoří (7.15) a v Cotkytli (10.45), (odj. autobusu z Klášterce přes H. Stu-
dénky a Štíty nám. v 10.00) zváni též na mši sv. ve 14.30 na Olšanských Horách.

� PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNI V COTKYTLI se uskuteční násle-
dující neděli tj. 23.5. v 10.45 hod. Sv. zpověď dětí, rodinných pří-
slušníků, kmotrů a příprava liturgie bude v sobotu 22.5. od 9 hod. 
v kostele. 

VE ŠTÍTECH pak v neděli 6. června  v 9 hod. a příprava v sobotu 5.6. v 9 hod.

� O SLAVNOSTI NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ budou mše sv. takto: vigilie středa 
večer v H. Studénkách v 16.00 v den slavnosti Štíty  17.00, a Klášterec 18.30 hod.

� DESETIDENNÍ NOVÉNA KE SLAVNOSTI SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 
bude zakončena liturgií a programem mládeže připravující se k přijetí svátosti 
biřmování nejen na štitecku. Datum, hodina a místo jsou zatím ve stadiu řešení. 
Více v příštích FI.

�  POUŤ DO KAPLE NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ V HERBORTICÍCH bude 
v neděli 23.5. v 15 hod. Pouť ke sv. Trojici v Janoušově až v neděli 6. června v 15 hod.

� SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA  proběhne už tradičně s průvodem (pokud dovolí 
počasí) v Klášterci ve čtvrtek 10. 6. a ve Štítech následující neděli 13. 6.

� MÉNĚ OBVYKLÉ TERMÍNY MŠÍ SV. V REGIONU
V sobotu 22. 5. a 5. 6 v 18 hod. bude mše sv. s nedělní platností v Hor. Studénkách. 
V sobotu 29. 5. snad ve Zborově (/Crhově), v neděli 13. 6. v 18 hod. v Cotkytli 
a v sobotu 19. 6. v 18 hod. v Crhově (/Zborově)                            P. Radomír Šidleja

VLÍDNÉ POHLAZENÍ...
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ -  Vladimír Holan
Že po tomto životě zde mělo by nás jednou vzbudit úděsné ječení trub a polnic?
Odpusť, Bože, ale utěšuju se, že počátek a vzkříšení všech nás nebožtíků
bude ohlášen tím, že prostě zakokrhá kohout...
To potom zůstaneme ještě chvíli ležet...První, kdo vstane, bude maminka...
Uslyšíme ji, jak tichounce rozdělává oheň, jak tichounce staví na plotnu vodu
a útulně bere z almárky kávový mlýnek.  
Budeme zase doma.

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO



ZNÁMKAŘSKÁ SOUTĚŽ
Luna vyhlašuje jako každý rok známkařskou 
soutěž. Máte doma staré nepotřebné známky? 
Známky odstřihněte 1 cm od jejich okraje, dejte 
je do obálky s vaším jménem a adresou a hoďte 
do Lunapokladny nebo je předejte přímo mě nebo 
Františkovi Friedlovi. Větší balíky známek můžete 
nosit paní Lexmanové na faru do Zábřeha. Znám-
ky budou opět spočítány; několik nejpilnějších 
sběračů se může těšit na odměnu. Soutěž trvá do 
neděle 30. května. Známky budou přeposlány 
dál, vytříděny a prodány na burzách v zahraničí. 
Výdělek z jejich prodeje bude určen na misijní 
účely.                                                          Petr Krňávek

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

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ VE FARNOSTECH SPRAVOVANÝCH ZE ZÁBŘEHA
JEDLÍ
čtvrtek 20. května setkání rodičů 17 hod., po mši svaté
sobota 22. května  SVÁTOST SMÍŘENÍ DĚTÍ 19 hod.
čtvrtek 27. května setkání rodičů  17 hod. po mši svaté
sobota 5. června  SVÁTOST SMÍŘENÍ  
neděle 6. června  SLAVNOST PRVNÍHO SV. PŘIJÍMÁNÍ 19 hod.  

SVÉBOHOV
čtvrtek 20. května  setkání rodičů 18.45 hod. po mši svaté
sobota 22. května  SVÁTOST SMÍŘENÍ DĚTÍ 10.30 hod.
čtvrtek 3. června  setkání rodičů  18.45 hod., po mši svaté
sobota 5. června SVÁTOST SMÍŘENÍ 
neděle 6. června  SLAVNOST PRVNÍHO SV. PŘIJÍMÁNÍ 10.30 hod.

ZVOLE
pátek 21. května  setkání rodičů  17.15 hod., po mši svaté
sobota 22. května SVÁTOST SMÍŘENÍ DĚTÍ 14.00 hod.
pátek 28. května  setkání rodičů  17.15 hod., po mši svaté 
sobota 29. května  SVÁTOST SMÍŘENÍ 14.00 hod. 
neděle 30. května  SLAVNOST PRVNÍHO SV. PŘIJÍMÁNÍ   10.15 hod. 

ZÁBŘEH
neděle 23. května setkání rodičů  15 hod. Katolický dům
sobota 2. června  SVÁTOST SMÍŘENÍ DĚTÍ 16 hod.
středa 9. června nácvik v kostele  18 po mši
sobota 12. června  SVÁTOST SMÍŘENÍ 14 hod.  
neděle 13. června  SLAVNOST PRVNÍHO SV. PŘIJÍMÁNÍ 8.30 hod. 

Příloha
k číslu 20/2004

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

© Luna 13. 5. 2004



SETKÁNÍ S MISIONÁŘEM PETREM KRENICKÝM
V úterý 25. 5. 2004 v 9.30 hod. bude v zábřežském kostele 

celebrovat mši sv. misionář Petr Krenický. Poté bude na stejném 
místě následovat beseda o součastné situaci na Podkarpadské 
Rusi. 

Misionář bude vyprávět o projektu Adopce na dálku ukrajinských 
dětí o nelehkém životě tamních obyvatel o znovuvznikající  řecko-
katolické církvi a o začátcích své misijní činnosti. „Bohatí jsme ne tím, co máme, ale 
tím, co dáváme,“ říká Otec Peter Krenický. Slovenský misionář vykonává již jedenáctý 
rok namáhavou misii na Podkarpatské Rusi, která patří k nejchudším oblastem na 
Ukrajině. 

Pomáhá lidem získat práci, zajišťuje možnosti vzdělání, podporuje kulturní tradice. 
Zasévá do vyprahlých srdcí naději, kterou čerpá z modlitby. 

Na společné setkání Vás všechny zve Diecézní charita ostravsko-opavská - projekt 
Adopce na dálku ve spolupráci s Charitou Zábřeh. Setkání s člověkem, který zasvětil 
svůj život pomoci bližním, bývá zajímavé a inspirující. Na tomto velikém a záslužném 
díle se může podílet každý z nás. Přijďte a podpořte svojí modlitbou či fi nančním da-
rem  dobré dílo, které P. Krenický koná.

O daném tématu bude 20. 5. ve 20.55  hod. na ČT 2, vysílán pořad: „Děti pod Kar-
paty“ (adopce na dálku jako nová forma pomoci).                  Za Charitu Zábřeh L. Diblík

JEDNOU TO POMINE …?
Na Podkarpatské Rusi v podhorské vesničce Tjačivce v malém dřevěném domečku žije 

mladá rodina se 4 dětmi, páté se má narodit v květnu. Uprostřed zahrádky stojí studna, 
odkud rodina vytahuje rumpálem v těžkých vědrech vodu, v zimě topí dřevem, chleba si 
pečou doma. Každou sobotu se celá rodina koupe… Ráno je budí zpěv ptáků a vůně  roz-
kvetlých stromů, děti skotačící na trávě... Na první pohled až kýčovitá idylka života mladé 
rodiny ve zdravém vesnickém prostředí, kdyby…
kdyby se rodina nemusela z podnájmu vystěhovat (nejpozději na podzim)
kdyby nepřišli oba rodiče o práci
kdyby se rodina z otcovy strany nevystěhovala do Ruska za prací a neztratili kontakt na 
ukrajinské  příbuzné
kdyby babička  z matčiny strany  nebydlela ještě se 2 mladšími dětmi a starší dcerou s dět-
mi, které  opustil manžel a tatínek v malém dvoupokojovém domku v padesát kilometrů 
vzdálené  Usť Čorné (po místních komunikacích dvě hodiny jízdy autem)
kdyby tatínek i nastávající maminka nemuseli těžce sloužit u sedláků jen za produkty 
a alkohol
kdyby rodiče nehledali únik před tíhou života v alkoholu
kdyby děti nemusely za jídlo chodit pást ovce a krávy bohatším sousedům….

V polovině dubna jsme se v Tjačivce s rodinou setkali.  Dvě děti jsou zapojené do adop-
ce na dálku… Rodiče prosili misionáře Otce Petra o pomoc, nás se ostýchali… Vyjádřená 
vděčnost za pomoc v rámci adopce v nás vyvolávala rozpaky, stud a otázku, co s nimi bude, 
kde bude sedmičlenná rodina bydlet… Někteří jejich sousedé nezůstávají lhostejní a pomá-
hají. Jedna rodina darovala pozemek, na kterém by se mohl postavit menší domeček, třeba 
i s vodou uvnitř… Zatím je to jen  sen… Mladá maminka říká: „Kdybych měla aspoň šopu, 
která by byla naše, kde bych se mohla s dětmi skrýt, byla bych šťastná.  Na stavbu malého 
domku by stačilo sehnat 4 000 dolarů, to je 108 000 Kč a rodina by mohla mít střechu nad 
hlavou….“             Eva Chudejová Diecézní charita ostravsko-opavská projekt, Adopce na dálku


