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7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník
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JEDNOTA A SLÁVA,
to jsou velké prosby
Ježíšovy modlitby
na rozloučenou.
V jednotě učedníků 
má být viditelná jednota
Syna s Otcem,
v jednotě těch, 
kteří slyšeli jeho slovo 
a viděli jeho slávu. 

 „Ze stolu Božího Slova“

Bože, náš nebeský Otče, vyznáváme, 
že tvůj Syn, Spasitel světa, je s tebou ve tvé slávě; 
dej, ať také poznáváme, že nás neopouští,
 ale podle svého slibu zůstává stále s námi.
 Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věk věků.  Amen

ŽALM 97  Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI BUDE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
neděle  30. května   SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Tato slavnost je „velkým darem“ pro každého z nás – anebo přesněji 
– tato slavnost nám klade před oči velký Boží dar, dar Ducha Svaté-
ho. Je to náš největší přítel, průvodce, „důvěrník“. A proto se nemu-
síme bát mu ukázat své stinné stránky, svůj vzdor vůči Kristu. Duch 
Svatý má moc proměnit naše stíny ve světlo – prosme jej o to.      

 P. Angelo Scarano

VÝSTAVA KŘÍŽE A DROBNÉ SAKRÁLNÍ PAMÁTKY ZÁBŘEŽSKA
Výstavu více než osmdesáti drobných sakrálních památek na území měs-
ta Zábřeha a přidružených obcí a na území farnosti Zábřeh si můžete pro-
hlédnout v galerii Tunklův dvorec kromě pravidelné otevírací doby také 
v neděli 30. května po ranních mších svatých v čase od 8 do 10.30 hod.     
                                         za skauty Mgr. František John

SETKÁNÍ S MISIONÁŘEM P.  PETREM KRENICKÝM
 V úterý 25. 5. 2004 v 9.30 hod. bude v zábřežském kostele ce-
lebrovat mši sv. misionář P. Petr Krenický. Poté bude na stejném 
místě následovat beseda o součastné situaci na Podkarpadské 
Rusi, kde působí.
 Na společné setkání Vás všechny zve Diecézní charita ostrav-
sko-opavská - projekt Adopce na dálku ve spolupráci s Charitou 
Zábřeh.  Přijďte a podpořte svojí modlitbou i fi nančním darem  
dobré dílo, které P. Krenický koná.                                       Za Charitu Luděk Diblík

ADORACE PŘED LETNICEMI V ZÁBŘEZE
 Zveme  všechny,  zvláště ty, kteří přijali v minulých letech svátost biřmování, 
k  setkání  před  svatostánkem  v  chrámu  sv.  Bartoloměje  ve středu 26. května 
v 19 hod.                        P. František Eliáš

� SETKÁNÍ KATECHETŮ bude netradičně už ve čtvrtek 27. května v 19 hod. 
v Zábřeze.               P.František Eliáš

� VEGLIE SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO bude v Zábřeze  v sobotu 29. května 
v 19 hod.               P. František Eliáš

MORAVSKOSLEZSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE A VLASTI-
VĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU VÁS ZVOU NA  PŘEDNÁŠ-
KU, 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: biskup Mons. Josef Hrdlička, 
světící biskup olomoucký.
                                                                                           Jiří Schubert



� SBÍRKY Z NEDĚLE 16. KVĚTNA: Postřelmov 2.410 Kč, Lesnice 1.460 Kč, Dlou-
homilov 2.990 Kč. Příští neděli je měsíční sbírka na opravy v Postřelmově a v Lesnici.

� MÁJOVÁ POBOŽNOST bude zítra tj. v pondělí 24. května v Postřelmově v 19 
hodin v Procházkově kapli. V kostele bude ten den zkouška chrámového sboru od 18 
hodin. 

� ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB: v sobotu 29. května bude mše svatá ve Strup-
šíně v 15.30 hodin. 

� POSLEDNÍ NEDĚLNÍ MÁJOVOU POBOŽNOST prožijeme příští neděli 30. 
května v kostele sv. Matouše. Zazpívá při ní chrámový sbor a začne výjimečně už v 15 
hodin.  

� NA „SVATODUŠNÍ VAJÍČKOVÝ TÁBORÁK“ bychom rádi pozvali každého 
z naší farnosti.  Za příznivého počasí se sejdeme v neděli 30. května.v 16 hodin na far-
ní zahradě v Postřelmově. 

� NA „FARNÍ POSEZENÍ PŘI MUZICE“ na fotbalovém hřišti v Lesnici Vás zve 
v sobotu 19. června od 14 hodin farnost Lesnice. Pro děti bude připraveno „putování 
za pokladem“ a pro „sportuchtivé“ fotbalový turnaj „O putovní pohár farnosti Lesni-
ce.“ Občerstvení zajištěno. Společné odpoledne uzavřeme táborákem.
 Základní sestava pro fotbalový turnaj je 5 + 1, budou-li v družstvu aspoň dvě děv-
čata pak 6 + 1, budou-li v družstvu 4 a více děvčat pak 7 + 1 hráčů. Prosím přihlášky 
týmů do neděle 5. června. 

� POUTNÍ ZÁJEZD DO MEDŽUGORJE se po zrušení nutnosti víza uskuteční ve 
dnech 21. – 28. června 2004. Cena zájezdu 1.980 Kč + 27,50 EURO nocleh. Přihlášky 
přijímá Božena Matějová, Na Borech 394 Postřelmov, Tel.: 583 437 456.    P. Jiří Putala 

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

� SBÍRKY NA OPRAVY: Štíty 1.930, Klášterec 750, Cotkytle 2.930, Hor. Studénky 
700  Kč.
� Již XY-tý ročník akce pro kluky 12-17 roků “MY SE PRÁCE NEBOJÍME” vypukne 
v neděli 1.8.2004 na faře ve Štítech. Ukončení nejpozději v sobotu 7.8.dopoledne. Ne-
mělo by nás být více než 10, zatím je deset volných míst. Přihlášky jakkoliv, podrobné 
inf.pro nové zájemce odešlu obratem (do konce šk.roku). “Kdo zaváhá...” 583 440 193, 
608 344 586, rkfstity@rps.cz. 

� TÁBOR pod stany pro děti zhruba 9-12 roků se uskuteční podobně jako vloni 
(možná v Klášterci), ale určitě v termínu 8.8.-15.8. Přihlášky: 583 440 193, 608 344 
586,rkfstity@rps.cz.

� DO BOŽÍ NÁRUČE       Motto: Kdo můžeš pochopit-pochop, kdo přijet-přijeď (přijdi). 
“Zbožné” ukončení novény k Duchu sv. jako druhý vrchol velikonoční doby připra-
vuje mládež ze severu děkanátu na neděli 30.5. od 14:30 do 16:30 v kapli ve Zborově. 
Autobus ze Zábřeha v 13:40 do Klášterce a 3km pěšky; odj. ze Zborova v 17:10.

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO
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SBÍRKA NA OPRAVY Z MINULÉ NEDĚLE 
Zábřeh.16.810,-; Svébohov 2.700,-; Jedlí 9.000,-; Zvole 3.270,-; Postřelmůvek 640,-; 
Hoštejn 6.500; Lubník 660; Tatenice 1.070  Kč    
DARY Zábřeh: na opravu kostela sv. Bartoloměje 6.000 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                     P. František  Eliáš a P. Jaroslav Přibyl

SPOLEK METODĚJ – ZPRÁVA O ČINNOSTI
 V pondělí 10. května proběhlo první jedná-
ní nově zvoleného výboru Spolku Metoděj. A to 
první od výroční členské schůze, konané 18. 
dubna tohoto roku. 
 Lenka Hamplová přednesla úplnou zprávu o činnosti a hospodaření, ověřenou revizní 
komisí s konečným závěrem – bez závad. Tato zpráva bude umístěna v kostele k nahlédnu-
tí. 
 Po jednání byly do funkcí zvoleni předseda, místopředseda, jednatel a další členové vý-
boru. Do čela Spolku Metoděj byl opět zvolen bratr Jiří Krňávek, kterému děkujeme touto 
cestou za starost, kterou s celou řadou svých spolupracovníků ve svém osobním volnu vě-
noval Katolickému domu.
 Zvláště děkujeme P. Františku Eliášovi za jeho duchovní vedení a ředitelce Lence Ham-
plové za vedení provozu a rozvoj Katolického domu. Všem jmenovaným patří uznání za 
navázání přátelských a smysluplných kontaktů se sponzory a se zástupci městského úřadu 
Zábřeh. 
 Paní Lence Hamplové přejeme, nejenom za výbor Spolku Metoděj ale určitě za mnohé 
z vás, hodně krásných a spokojených dnů, Božího požehnání a přímluv Panny Marie.
 Nastupujícímu řediteli, panu Josefu Klimkovi, přejeme rozvážné a úspěšné rozhodo-
vání v zajištění nutných fi nančních prostředků, rozvoj aktivit a podporu jeho pracovníků. 
Přejeme mu také, aby se mnozí z vás odhodlali, vstoupili do Spolku Metoděj a rozšířili jeho 
základnu. A protože se v Katolickém domě vždy vyprošovalo Boží požehnání a ochrana 
naší Matky Panny Marie, máme naději, že naše prosby budou vyslyšeny.    
 Dodávám, že historie Spolku Metoděj je dlouhá, zajímavá, poučná a příkladná i pro 
dnešní generaci. Pokud mi bude dána možnost a Pán dopřeje zdraví, jsem ochoten vás 
s touto historií seznamovat.         Jan Zíka – člen výboru 

VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY VE FARNOSTI ZÁBŘEH
 Volby do pastorační rady se uskuteční v kostele v neděli 30. května 2004 při všech bo-
hoslužbách.
 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 (která je ve vývěsce  kostela sv. Bartoloměje)  objevily ne-
srovnalosti 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 Žůrko-
vé nebo panu Dr. Frankovi) případně  v kanceláři fary.                                    volební komise



Příloha
k číslu 21/2004

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

© Luna 20. 5. 2004

MILÍ KOLEDNÍČCI A TŘÍKRÁ-
LOVÍ POMOCNÍČCI, červen už je 
nadosah a vy si jistě vzpomínáte, že právě 
na tento měsíc jsme Vám slíbili odměnu za 
Vaše lednové namáhání při sbírce. Do svých 
diářů a kalendářů si tedy velkým písmem po-
znamenejte, že 12. 6. odpoledne se setkáme 
v Acrobat parku ve Štítech s Alešem Valentou 
a dalšími sportovci. Pro ty, kdo by se do Štítů 
nezvládli dopravit sami, jsme připravili auto-
busy. V následujících dnech Vám asistenti TS 
doručí dopis s podrobnějšími instrukcemi (včetně tras, kterými budou autobusy projíždět). 
 A na co se můžete těšit? Popovídáte si s Alešem Valentou a svou sbírku autogramů můžete 
obohatit o jeho podpis. Podíváte se, jak vypadá trénink na můstcích a Aleš Valenta Vám předve-
de, jak skáče olympijský vítěz. A to zdaleka není všechno: mimo jiné vylosujeme několik z Vás, 
kteří se stanou výherci naprosto unikátní ceny!!! Jaké? To se dozvíte už za tři týdny ve Štítech!     
             Za Charitu Zábřeh Eva Polášková

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

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ VE FARNOSTECH SPRAVOVANÝCH ZE ZÁBŘEHA
JEDLÍ
čtvrtek 27. května setkání rodičů  17 hod. po mši svaté
sobota 5. června  SVÁTOST SMÍŘENÍ 14.00 hod. 
neděle 6. června  SLAVNOST PRVNÍHO SV. PŘIJÍMÁNÍ  8.00 hod. 
SVÉBOHOV
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 28. května  setkání rodičů  17.15 hod., po mši svaté 
sobota 29. května SVÁTOST SMÍŘENÍ 14 hod. 
neděle 30. května SLAVNOST PRVNÍHO SV. PŘIJÍMÁNÍ  10.15 hod. 

ZÁBŘEH
neděle 23. května setkání rodičů  15 hod. Katolický dům
středa 2. června  SVÁTOST SMÍŘENÍ DĚTÍ 16.00 hod.
středa 9. června nácvik v kostele  18 po mši svaté
sobota 5. června  příprava v kostele  14 hod. 
sobota 12. června  SVÁTOST SMÍŘENÍ 14 hod.  
neděle 13. června  SLAVNOST PRVNÍHO SV. PŘIJÍMÁNÍ 8.30 hod.



PASTÝŘSKÝ LIST MLÁDEŽI 2004
Drazí mladí přátelé,
tentokrát se obracím na Vás, a to s prosbou o spolupráci a po-
moc, ale i s pozváním. Mladí lidé mi leží velmi na srdci a často 
na ně myslím jak v modlitbě, tak při hledání odpovědi na otáz-
ku: Jak ukázat Krista tolika mladým kolem nás, kteří ho ještě ne-
znají nebo ho poznali jen tak málo, že si ho nezamilovali a opus-
tili? Jsem totiž přesvědčen, že opravdu šťastný dovede být člověk 
jen tehdy, když pozná, že sám Bůh si ho zamiloval a na jeho lásku odpoví. Tehdy 
se prozáří i všechny ostatní dary a člověk vidí, jak je bohatý, ví, že má co rozdávat 
a touží dělit se s druhými.
Sám se k mnoha mladým nedostanu a pro mnohé jsou stejně nejlepší autoritou 
jejich vrstevníci. Už svatý Jan Bosko říkával, že nejlepšími apoštoly kluků jsou 
kluci. Když se spojíme, oslovíme pěknou řádku mladých. K jejich oslovení však 
asi nestačí jen mluvit o Kristu a Boží lásce. Je třeba jim dát příležitost setkat se 
s Kristem v nás, aby je oslovil on sám. 
Vím, že mnozí z Vás se snaží budovat osobní přátelství s Kristem, často s ním 
hovořit v modlitbě, poznávat ho četbou Písma, intimně se s ním spojovat ve sva-
tém přijímání, ve společenství věřících se vzájemně posilovat zkušeností druhých 
a povzbuzovat jejich příkladem. Mnohým z Vás záleží na tom, abyste se Bohu lí-
bili. Zakoušíte, jak dobře je člověku ve společenství, kde vládne láska, v církvi, 
která má Zmrtvýchvstalého ve svém středu. 
Proto Vás prosím o vytrvalost i větší osobní nasazení při budování vašich malých 
společenství, i když se někdy musejí překonávat těžkosti a krize. Prosím o odva-
hu zvát do vašich společenství i další přátele, aby mezi Vámi mohli objevit radost 
z přítomnosti Boha a zakusit touhu po jeho přátelství. Řada farností mi dělá ra-
dost, protože jejich mládež vytváří živé společenství víry a jejich počet roste obrá-
cením těch, kteří skrze ně poznali Krista. To je správná cesta církve. Velmi bych si 
přál, aby taková společenství rostla i v dalších místech.
Myslím, že na této cestě by nám pomohlo vzájemné povzbuzení, a proto Vás sr-
dečně zvu na diecézní setkání mládeže, které se koná v srpnu ve Strážnici. Bližší 
informace máte na plakátech. Naše setkání dokonce navštíví pan kardinál Joa-
chim Meisner z Kolína nad Rýnem. V dalším roce se totiž v jeho diecézi koná svě-
tové setkání mládeže se Svatým otcem. Když jsem mu napsal, že by bylo hezké, 
kdyby přijel naši mládež do Kolína osobně pozvat, slíbil.
Těším se na setkání s Vámi. Vím, že do té doby Vás čeká ještě nejedna zkouška ve 
škole a další úkoly. Proto Vám vyprošuji pomoc Ducha Svatého a také Vás prosím 
o modlitbu za dobré splnění našeho společného úkolu, který máme od Pána Ježí-
še, totiž být jeho svědky pro lidi kolem nás a být světlem pro svět.

           Každému z Vás ze srdce žehná
        


