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SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA 
SVATÉHO

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník
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Pozdrav Vzkříšeného zní: 
„Pokoj vám!“ 
Jeho darem je radost 
a oboje je ovocem Ducha Svatého. 
On je největším velikonočním darem, 
který v sobě zahrnuje
všechny ostatní dary. 
Spojuje učedníky
se vzkříšeným Pánem 
a tvoří nový svět odpuštěním hříchů. 

„Ze stolu Božího Slova“

Bože, ty shromažďuješ svou cír kev ze všech národů
a posvěcuješ ji svým svatým Duchem; 
sesílej hojnost jeho darů celému světu 
a společenství věřících provázej
působením své mi losti jako na počátku,
když se začalo šířit tvé evangelium. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.              Amen

ŽALM 104 Sešli svého Ducha, Hos podine, a obnov tvář země
TUTO NEDĚLI BUDE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ

1: Sk 2,1-11             2: 1 Kor 12,3b-7.12-13                         Ev. Jan 20,19-23    
Ordinárium: Ebenovo č. 504 příští neděli latinské č. 509 



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
neděle  30. května  SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
pondělí  31. května  SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE
úterý    1. června  Památka sv. Justina, mučedníka
čtvrtek   3. června  Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
neděle   6. června  SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU NA MĚSÍC ČERVEN 
Úmysl všeobecný - aby si křesťané stále více uvědomovali 
svou zodpovědnost za to, že mají být svědky Boží lásky k lid-
stvu i ke každému člověku zvlášť.

Úmysl misijní - aby zvláště v zemích Asie stále více rostla úcta 
k náboženské svobodě, která je základním lidským právem.

Úmysl národní - za pracovníky ve sdělovacích prostředcích, aby dokázali statečně 
zastávat pravdu.

� SVÁTOST SMÍŘENÍ můžete přijmout v kostele sv. Bartoloměje tuto neděli 
30. května (poslední neděle v měsíci) od 15 hod. a první pátek v měsíci 4. června 
od 15.30 hod.                                                                     P. František Eliáš

� V sobotu 5. června se můžete za obvyklých podmínek přidat k poutníkům do 
KOCLÍŘOVA.                                                                                 Ludmila Korgerová

� V neděli 6. června ke cti Nejsvětější Trojice se uskuteční pouť ke kapličce 
mezi Jedlí a Václavovem. Svátostné požehnání ve 14.30 hod.       P. František Eliáš

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
ve farnostech spravovaných ze Zábřeha

ZVOLE neděle 30. května  10.15 hod. 
JEDLÍ neděle 6. června    8.00 hod. 
SVÉBOHOV neděle 6. června 10.30 hod. 
ZÁBŘEH neděle 13. června    8.30 hod.

Pokud ještě nemáte dárek pro svého prvokomuniknata – nezapomeňte, že vhod-
ným dárkem pro „celého“ křesťana je jistě jeho vlastní KANCIONÁL.  Můžete jej 
zakoupit i v neděli po bohoslužbách v charitní prodejně Ledňáček v Zábřeze.

ČTVRTEK 10. ČERVNA SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Mše svaté: Zábřeh 9.30 a 18 hod., Jedlí  16 hod., Zvole 16.30 hod. ve Svébohově za-
čne Boží Tělo průvodem v 18 hod.                                                    P. František Eliáš



� SBÍRKA Z NEDĚLE 23. KVĚTNA: Postřelmov 2.830 Kč, Lesnice 1.520 Kč + 
1.000 Kč dar, Dlouhomilov 480 Kč. Tuto neděli je sbírka na církevní školství.

� POSLEDNÍ NEDĚLNÍ MÁJOVOU POBOŽNOST prožijeme tuto neděli 30. 
května v kostele sv. Matouše. Zazpívá při ní chrámový sbor a pomodlíme se zpí-
vaný růženec. Začneme výjimečně už v 15 hodin.  

� SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA oslavíme letos ve farních kostelích v neděli 13. 
června. MŠE SVATÉ BUDOU: v Postřelmově jako obvykle v 8 hod. a v Lesnici 
výjimečně až v 10 hod. V obou obcích bude průvod s jedním oltářem a svátostné 
požehnání. Prosím rodiče, aby připravili malé děti za družičky. V Dlouhomilově 
bude ten den po večerní mši svaté adorace a svátostné požehnání. 

� SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI POSTŘELMOV bude v pátek 
11. června  po večerní mši svaté tj. asi 18.45 hod. na faře. 

� Farnost Lesnice Vás zve na 
„FARNÍ POSEZENÍ PŘI MUZICE“
 v sobotu 19. června od 14 hodin v Lesnici na fotbalovém hřišti. Pro 
děti bude připraveno „putování za pokladem“ a pro „sportuchtivé“ 
fotbalový turnaj „O putovní pohár farnosti Lesnice.“ Občerstvení 
zajištěno. Společné odpoledne uzavřeme táborákem.
Základní sestava pro fotbalový turnaj je 5 + 1, budou-li v družstvu as-
poň dvě děvčata 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. Při-
hlášky přijímá Božena Matějová, Na Borech 394 Postřelmov, Tel.: 583 437 456. 

� POUTNÍ ZÁJEZD DO KRÁLÍK A KOPŘIVNÉ se uskuteční v sobotu 3. čer-
vence. Předběžná cena 70 Kč. Přihlášky přijí-
má paní Božena Matějová, Na Borech 394 Po-
střelmov, Telefon: 583 437 456. 
Zdatnější poutníky zveme na pěší pouť. Vyra-
zíme v pátek 2. července dopoledne. Čeká nás 
asi 20 km cesty a nocleh na Hoře Matky Boží. 
Společná mše svatá pro všechny poutníky bude 
v kostele na Hoře Matky Boží v sobotu dopo-
ledne. 

P. Jiří Putala 

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO
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„Dobré dílo“ se zdařilo. Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří se podíleli na 
zkrášlení okolí před kaplí v Nemili. Panu Vařekovi za provedení zednických prací a 
panu Lukáši Habichovi za výrobu okrasného kovaného plotu. Zvláštní dík patří dob-
rovolným dárcům a sponzorům, Obecnímu úřadu a panu Mičovi, bez jejichž pomoci 
by se toto díle neuskutečnilo.                                       věřící z Nemile 
   

Poděkování
 Před osmi lety 2. června na SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE odešel na věčnost 
dlouholetý jedelský farář P. Raimund Haberhauer. Stejně dlouhá doba 8 let uplynula 
od jmenování P. Františka Eliáše duchovním správcem farnosti. Tuto neděli můžeme 
s vděčností  vzpomenout na P. Raimunda a zároveň poděkovat za péči, lásku a du-
chovní vedení P. Františkovi.                farníci z Jedlí a z Drozdova
  

� MORAVSKOSLEZSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE A VLASTIVĚDNÉ MUZE-
UM V ŠUMPERKU 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: biskup Mons. Josef Hrdlička, světící 
biskup olomoucký. Přednáška ukazuje věřícího křesťana v období, kdy navštěvuje vý-
chovná a vzdělávací zařízení. Věřícímu ukazuje vzor a nevěřícímu obecně platné nor-
my, které je ve společnosti dobré zachovávat.                                                Jiří Schubert

SBÍRKA NA OPRAVY Z MINULÉ NEDĚLE 
Zábřeh 9.010,-; Svébohov 1.750,- ; Jedlí 1.920;  Zvole 3.160,- ; Postřelmůvek 315,-; Hoštejn 
741,-; Lubník 515,-; Tatenice 990,- Kč    
Všem dárcům ať odplatí Pán.                                         P. František  Eliáš a P. Jaroslav Přibyl

P. Petr Krenický děkuje všem štědrým dárcům, kteří mu svými dary pomohli k dobrému 
dílu, které koná na Podkarpatské Rusi.                                     P. František Eliáš

� POZVÁNÍ NA POSLEDNÍ CHVÍLI – NEDEJTE SI UJÍT. V úterý 1. června se mů-
žete v Lošticích „na živo“ zúčastnit „Politického harašení Zuzany Bubílkové“. Odjezd 
z Valové v 18 hod., doprava + vstupné 140 Kč. Hlaste se v Katolickém domě v Zábřeze 
na tel. 583 412 108.         Josef Klimek    

OHLÁŠKY
Do stavu manželského v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze v červnu vstoupí

V sobotu 5. června
Pavel Hampl a Jitka Jarmarová z Nemile

Mgr. František Kubíček z Písařova a Mgr. Jana Černá ze Zábřeha

V sobotu 19. června
Jaroslav Kuběnka ze Štítů a Vendula Valentová z Drozdova



Příloha
k číslu 22/2004

PŘÍSTAV RAJNOCHOVICE
NA PRÁZDNINY NABÍZÍ:
Mozoule- 1.-5. 7. 2004- trochu práce, 
trochu zábavy, sportu a zamyšlení. 
Bombastik- 11.-17.  7. 2004 - bombas-
tický týden plný her, dobrodružství, 
zajímavých hostů, … Pro 13- 15 leté. 
Rajnošky tour - 25. - 31. 7. - Trochu ná-
mahy, ale krásné vyhlídky, příroda a 
parta dobrých lidí.
Arrivederci prázdniny 26.-29. 8. Poslední víkend prázdnin s prima bandou
Na všechny akce je nutno se přihlásit min. 3 týdny předem. Adresa ADCŽM Pří-
stav, 768 71 Rajnochovice 12; mail: pristav@centrum.cz Po přihlášení podrobnější 
informace. Ty také najdete na nástěnce v zábřežském kostele.   red. 

MILÍ KOLEDNÍČCI 
A TŘÍKRÁLOVÍ POMOCNÍČCI, červen už je 
nadosah a vy si jistě vzpomínáte, že právě na tento mě-
síc jsme Vám slíbili odměnu za Vaše lednové namáhání 
při sbírce. Do svých diářů a kalendářů si tedy velkým písmem poznamenejte, že 
12. 6. odpoledne se setkáme v Acrobat parku ve Štítech s Alešem Valentou a dal-
šími sportovci. Pro ty, kdo by se do Štítů nezvládli dopravit sami, jsme připravili 
autobusy. 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 
předvede, jak skáče olympijský vítěz. A to zdaleka není všechno: mimo jiné vylo-
sujeme 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
Výlet dětí.  Děti navštěvující výuku náboženství se mohou ještě dnes přihlásit 
na výlet, který se uskuteční v pátek 4. června 2004. Odjezd autobusu od školy ve 

Štítech směrem na Jedlí v 8.30 s případnou za-
stávkou ve Svébohově v 8.45 hod. Předpokláda-
ný návrat do 17 hod. Jídlo a pití, případně něco 
na opečení s sebou. Oblečení spíše trochu do 
přírody. Kromě setkání s otcem arcibiskupem 
při dětské mši sv. v katedrále nás čeká návštěva 
mučírny, skryté tajemství jednoho starého domu 
a bude-li přát počasí vstoupíme do nitra skal po-
blíž Mladečských jeskyní a zahrajeme si pár her 
a soutěží.                otec Radomír, Pavel a katecheté



DRAZÍ BRATŘI A SESTRY,
 ihned při návratu z Mariazell píši tyto řády vděčnosti a naděje. Chci upřímně po-
děkovat všem, kteří se zúčastnili této pouti národů do starobylé mariánské poutní sva-
tyně v rakouských Alpách. Někteří přinesli velké poutnické oběti, když celou cestu 
putovali pěšky, jiní na kolech, ale i ti, kteří jeli autobusy museli jít v dešti na vzdále-
ná parkoviště. Všichni jsme zakoušeli déšť a zimu, ti, kteří zůstali s mládeží na nedě-
li, prožili i sněhové chumelenice, ale ze všech vyzařovala radost. Zvláštní poděkování 
patří všem, kteří pouť připravovali, všem, kteří vytvářeli bohatý program společných 
akcí během celého roku Středoevropských katolických dnů. S vděčností myslím i na 
všechny, kteří podporovali toto dílo svými modlitbami, zvláště na nemocné. 
 V prvních dnech velkého rozšíření Evropské unie byla naše pouť dobrým zname-
ním. Ukázala, že existují zástupy lidí, kteří mají zájem o Evropu a přicházejí se za ni 
společně modlit. Jsou zde lidé ochotní a schopní přinášet oběti a překonávat překáž-
ky, nasadit se pro společné dílo. Jsou zde věřící, kteří upřímně patří Kristu, stavějí na 
něm a na jeho slovu. To je znamení naděje pro Evropu. Naše heslo: Kristus – naděje 
Evropy, nezůstává jen frází, ale naplňuje se skrze konkrétní lidi a to jak při slavnost-
ních akcích, tak především v praktickém  každodenním životě, nebo i při volbách, 
když dáváme důvěru těm, kteří tuto naději šíří. 
 Díky všem, těm, kteří mají odvahu stavět na Kristu svůj život, nebojí se oběti 
a služby pro druhé a jsou připraveni ke společnému dílu, může být náš pohled do bu-
doucnosti Evropy optimistický. 

  S vděčností každému z vás ze srdce žehná arcibiskup Jan

Za Lunu odpovídá Petr Krňávek a František Friedl, za jednotlivé příspěvky autoři  
Kontakt: luna.prispevky@post.cz. © Luna 27. 5. 2004

ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE
Arcidiecézní setkání mládeže proběhne letos ve Strážnici ve 
dnech 17.- 28. srpna 2004. Připravený je pestrý program. Při-
hlášky jsou k dispozici ve farním kostele, bližší informace 
v příštích číslech Luny. Info a přihlášky na adrese: ADCM, Bis-
kupské nám. 2, 771 01 Olomouc. 
 Bližší info také na www. ado.cz/straznice 2004.              red.

� ZNÁMKAŘSKÁ SOUTĚŽ PRODLOUŽENA. Známkařská 
soutěž prodloužena! Máte ještě doma staré nepotřebné známky? Můžete nám je 
nosit dál do neděle 20. června.                                              Petr Krňávek

FARNÍ DEN DĚTEM
Římskokatolická farnost Zábřeh pořádá v sobotu 5. června farní den. PRO 
DĚTI je vedle „Pohádkového lesa“ 15 – 16 hod. (začíná u lihovaru) připravena 
v 17 hod. v Katolickém domě  pohádka  NEJVĚTŠÍ KOUZLO JE LÁSKA aneb 
Jak princ Wiliem zvítězil nad zlou čarodějnicí Vřískandou.              Josef Klimek



� DO BOŽÍ NÁRUČE. „Zbožné“ ukončení novény k Duchu svatému, jako druhý vr-
chol velikonoční doby připravuje mládež ze severu děkanátu na tuto neděli 30. květ-
na od 14.30 hod. v kapli ve Zborově. Autobus ze Zábřeha do Kášterce odjíždí ve 13.40 
hod. + 3 km pěšky do Zborova. Odjezd zpět v 17.10 hod. 
 Motto: Kdo můžeš pochopit-pochop, kdo přijet-přijeď (přijdi).

� PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ VE ŠTÍTECH bude tuto neděli 6. června v 9 hod.

� POUŤ KE SV. TROJICI V JANOUŠOVĚ V NEDĚLI 6. ČERVNA V 15 HOD.

� KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ V OLOMOUCKÉ KATEDRÁLE se 
uskuteční  v sobotu 26. května.  Mezi novokněžími bude i Jo-
sef Rýznar z Horních Studének. Kdo bude mít zájem zúčastnit 
se tohoto svěcení a jet společným autobusem,  ať se nahlásí  do 
10. června. V Klášterci, Zborově a Štítech kostelníkům, jinak 
dle farností paní  Macháčkové a Flídrové. Cena 100,- spolu s 
přihláškou.
Během tohoto týdne je v okolních farnostech poslední možnost 
přispět na zakoupení daru pro primicianta. PRIMICE v Hor-
ních Studénkách se předpokládá před kostelem v úterý 6. 7. 
2004 dopoledne.

� SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ V KLÁŠTERCI bude jako obvykle ve čtvrtek 
10. června  v 16 hod. a ve Štítech následující neděli 13. června  v 9 hod. - vždy s průvo-
dem mimo kostel (dle počasí). Prosím rodiče, aby připravili děvčata za družičky. 
 

� SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY VE ŠTÍTECH se uskuteční v neděli 6. červ-
na  v 17 hod. Podněty k jednání předejte prosím do 1.6. na faru.
 

� POSLEDNÍ MÁJOVÁ POBOŽNOST ve Štítech bude slavnostní v 18 hod.

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

OHLÁŠKY
Do stavu manželského vstoupí ve Štítech

v sobotu 5. 6. v 11 hod.
Miroslav Indra ze Strážné a Blanka Bartošová z Crhova

v sobotu  12.6. 
Martin Knápek z Červené Vody a Ivana Bílá z Crhova

Do církve budou svátostí křtu přijati
v neděli 30.5. v Klášterci v 7.20 Aleš Janderka 

a  ve Štítech v 9 hod. Eliška Anna Pecháčková
v sobotu 12.6. ve Štítech ve 14.30 Natálie Skácelová.

 P. Radomír Šidleja




