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11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník
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Slitování a lítost.
Peníze a moc mohou člověka 
zruinovat právě tak jako bída a nouze. 
Žádný člověk není imunní.
Upadnout do hříchu je následek 
naší slabé přirozenosti. 
Není však samozřejmé, 
že hříšník činí pokání. 
Stydí se  přiznat si vinu – 
přiznání a odčinění
však prozrazuje vnitřní sílu.
  

„ze stolu Božího slova“

Bože, sílo všech, kdo v tebe dou fají, bez tebe lidská slabost nic ne zmůže; 
vyslyš naše prosby a nepřestá vej nám pomáhat svou milostí,
aby chom plnili tvá přikázání a vždycky smýšleli i jednali podle tvé vůle.
Pro síme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

ŽALM 32 Odpusť, Pane, co jsem zavinil hříchem
V NEDĚLI 20.6. VE FARNOSTECH SPRAVOVANÝCH ZE ZÁBŘEHA SBÍRKA NA OPRAVY

1: 2 Sam 12,7-10.13         2: Gal 2,16.19-21                 Lk 7,36-8,3   

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



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pátek 18. června SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

� CO NEBYLO V MINULÝCH FARNÍCH INFORMACÍCH. V článku „Volby do 
pastorační rady v Zábřeze“, odstavec ZÁSTUPCI INSTITUCÍ, nebyla uvedena paní 
Mgr. Jana Kratochvílová – zástupce katechetů. Paní Kratochvílové i čtenářům se 
omlouváme.                                                                       red.

� PRVNÍ SETKÁNÍ  NOVÉ PASTORAČNÍ RADY ZÁBŘEH bude ve středu 16. 
června v 19 hod. v Katolickém domě. Hlavní téma - návštěva otce arcibiskupa o zá-
břežských hodech.                 P. František Eliáš

� MALÁ DUCHOVNÍ OBNOVA S OTCEM LVEM V JEDLÍ začne v pondělí 14. 
června mší svatou v 18 hod. V úterý a ve středu  bude slavena mše svatá v 8 hod. 
Ostatní program bude upřesněn v pondělí po mši svaté.           P. František Eliáš

� TRADIČNÍ PĚŠÍ POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ V KRÁ-
LÍKÁCH 19.-20. 6. 2004. Odchod v sobotu 19.6. v 7 hod. od 
kříže u lihovaru v Zábřeze nebo v 8.45 hod. odjezd autobusem 
z Valové do Horních Studének – sraz u kostela v Hor. S. – od-
tud dál společně. S sebou jídlo na 2 dny + špekáček na opéká-
ní, ubytování ve stanech. Podmínkou je vlastní spací pytel. Po-
drobnější informace podají Friedlovi tel. 737 362 087.                

� POUŤ KE SVATÉMU JANU KŘTITELI V JEDLÍ bude  v neděli  20. června. Mše 
svatá v 9 hod., svátostné požehnání 14 hod.             P. František Eliáš

� POZVÁNKA NA CHARITNÍ POUŤ DO HOŠTEJNA A DO  JED-
LÍ. Všechny Vás srdečně zveme ke společnému putování s pracovníky 
Charity Zábřeh.
V neděli 20.6. odjíždíme v 7.24 hod. ze 
Zábřeha vlakem do Hoštejna a krás-
nou přírodou se vydáme přes Drozdov-
skou Pilu do Jedlí, kde je v tento den 

„POUŤ“. Na Drozdovské Pile (u Záruby) zajistíme ob-
čerstvení - opékání,… 
 V Jedlí bude odpoledne ve farním kostele poutní po-
žehnání. Potom společně odjedeme autobusem nazpět 
do Zábřeha (odjezdy autobusů z Jedlí: 12.13, 14.56, 16.43). Cesta je dlouhá asi 10-12 km 
a není třeba ji zvládnou celou pěšky. Bude nás provázet náš VW Transportér, který v pří-
padě potřeby bude sběrným vozidlem. Těšíme se na setkání s Vámi    
                           Pracovníci Charity Zábřeh

� CESTA Z ANGOLY NA ČESKOU FARU. Českobratrská církev evangelická vás 
zve v neděli 20. června od 15 hod. do modlitebny U Vodárny na povídání o Africe 
s ukázkou živé angolské hudby.                   redakce



� SBÍRKA Z NEDĚLE 6. ČERVNA: Postřelmov 3.770 Kč, Lesnice 4.050 Kč, 
Dlouhomilov 680 Kč. Příští neděli je měsíční sbírka na opravy v Dlouhomilově.   

� Tuto neděli 13. 6. 2004 v 16 hodin jste zváni na SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
OBNOVY KAPLIČKY SV. FRANTIŠKA položením základního kamene na mís-
tě stavby. Kaplička sv. Františka stávala u brodu přes strouhu při bývalé Městské 
cestě vedoucí z Postřelmova do Zábřeha. Dnes je v blízkosti tohoto místa budován 
silniční obchvat Postřelmova.

� V ÚTERÝ 15. ČERVNA BUDE NA SV. HOSTÝNĚ 
POUŤ KNĚŽÍ ZA VLASTNÍ POSVĚCENÍ. Tato pouť bývá 
v naší diecézi již několik let vždy v týdnu před Slavností 
Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Zároveň otec arcibiskup zve 
všechny věřící, aby se ve svých farnostech spojili v hodino-
vé adoraci na tentýž úmysl. Příležitost k adoraci v jednotli-
vých obcích: Leština: středa 16. června 17 – 18 hod.; Chro-
meč: čtvrtek 17. června 17.30 – 18.30 hod.; Postřelmov: 
pátek 18. června 17 – 18 hod.; Sudkov: sobota 19. června 
16.45 – 17.45 hod. (akolyta);  Dlouhomilov: neděle 20. červ-
na 17 – 18 hod. Lesnice: středa 23. června 17 – 18 hod. 

� 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 „pu-
tování za pokladem“ a pro „sportuchtivé“ fotbalový turnaj „O putovní pohár far-
nosti Lesnice.“ Občerstvení zajištěno. K poslechu hraje: Duo Kubíček + Petr. 

� Klub přátel hudby Postřelmov vás zve příští neděli 20. června do kostela sv. 
Matouše na ZÁVĚREČNÝ KONCERT SEZÓNY. Začátek koncertu bude v 16.30 
hod. Účinkují Pavla Kšicová – zpěv a Josef Kšica – varhany. V programu zazní díla 
A. Dvořáka, D. Scarlattiho, G. F. Haendela, J. Stanleyho, G. Frescobaldiho a V. 
Hálka.  

� 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 paní Božena Matějová, Na Borech 394 Postřelmov, Telefon: 583 437 456. 

� POUTNÍ ZÁJEZD DO KRÁLÍK A KOPŘIVNÉ se uskuteční v sobotu 3. čer-
vence. Předběžná cena 70 Kč. Přihlášky přijímá paní Božena Matějová, Na Borech 
394 Postřelmov, Telefon: 583 437 456. 
 ZDATNĚJŠÍ POUTNÍKY ZVEME NA PĚŠÍ POUŤ. Vyrazíme v pátek 2. čer-
vence dopoledne. Čeká nás asi 20 km cesty a nocleh na Hoře Matky Boží. Společ-
ná mše svatá pro všechny poutníky bude v kostele na Hoře Matky Boží v sobotu 
dopoledne.         P. Jiří Putala 

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO
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SPOLEK METODĚJ ZÁBŘEH zve malé i vel-
ké na netradiční interaktivní výstavu LETNÍ 
OLYMPIJSKÉ HRY, která se koná pod zášti-
tou Českého olympijského výboru, při příležitosti XXVIII. Letních 
olympijských her v Aténách. Výstava bude slavnostně zahájena v Ka-
tolickém domě v neděli 20. června 2004 v 19 hodin. 
Pokud nestihnete vernisáž, můžete výstavu navštívit v pracovní dny 
od 21. do 29. 6. v době od 8 do 18 hod. Přijďte se seznámit s histo-
rií i současností olympijských a paralympijských her, s olympijskými 
symboly, úspěchy českých sportovců a mnoha dalšími zajímavostmi  

(např. ukázka SHOWDOWNu -ping-pongu pro nevidomé). V ceně vstupného (20 Kč 
) je zahrnut i katalog, který si bude návštěvník sám dotvářet.  Přijďte si pro atmosféru 
letních olympijských her!

� Otec arcibiskup Jan Graubner zve veřejné činitele, politiky, zastupitele, soudce a po-
licisty  v neděli 20. června 2004 na POUŤ VEŘEJNÝCH ČINITELŮ do baziliky Navští-
vení Panny Marie na Svatý Kopeček u Olomouce. Slavnostní mše svatá v 10.30 hod.  

� LA SALETTE 2004. Jak už bylo avizováno, po dvouleté  přestávce chys-
tá  farnost Zábřeh znovu pouť do La Salette. Odjíždíme v úterý 3. srpna, 
vracet se budeme ve středu 11. srpna. Cena 6.000 Kč (cesta, pojištění, uby-
tování a polopenze). Pokud máte zájem, přihlaste se co nejdříve, několik 
míst je ještě volných.              P. František Eliáš + P. Lev Eliáš

� ZPRÁVA PRO PŘÍZNIVCE RYTMICKÉ SCHOLY OD SV. BARTOLOMĚJE. 
Tradiční táborák bude! Ne sice na sv. Antonína, ale určitě do konce měsíce června. 
Bližší informace v příštích FI.                  Miroslav Friedl

� INZERÁT. Matka s dvěma dcerami hledá ubytování v Zábřeze – dlouhodobý podná-
jem, nejlépe (2 + 1). Samostatné bydlení není podmínkou. Kontakt: 721 868 465.

� POMOC FARNÍMU LESU. Dosloužilo vám pletivo ze zahradního plotu? Možná 
se bude hodit právě na oplocení paseky ve farním lese.            P. František Eliáš

SBÍRKA  Z MINULÉ NEDĚLE 
Zábřeh 18.810; Svébohov 2.700; Jedlí 2.300;  Zvole 3.320; Postřelmůvek 400; Hoštejn  535;  
Lubník  660; Tatenice 1.000 Kč.    
Dary Zábřeh: 500 kostel sv. Barbory, 12.000 kostel sv. Bartoloměje
 Všem dárcům ať odplatí Pán.        P. František  Eliáš a P. Jaroslav Přibyl

DĚKUJEME všem, kdo se jakýmkoliv způsobem (pomocí, fi nančním příspěvkem, 
modlitbou...) podíleli na, myslím si zdařilém, průběhu Farního dne.
Výtěžek této akce, který činil 5.761 Kč, bude věnován, tak jak bylo uvedeno na plaká-
tech, na opravu kostela sv. Barbory. 

P. František Eliáš za farnost a Jiří Krňávek a Josef Klimek  za Spolek Metoděj



� NEPOTŘEBNÝM PŘISPĚJEME NA 
POTŘEBNÉ. Do konce školního roku 
bude z Ledňáčku odstraněna sklenice, 
ve které se téměř celý minulý rok shro-
mažďovaly vaše desetníky. Budou pře-
počítány a do října musí být vyměněny 
v bance. Po tomto datu by výměna už 
nebyla možná. Pokud tedy ještě někdo 
máte doma desetníky nebo jiné staré 
nepotřebné mince, máte poslední šanci 
jimi přispět na dobrou věc. Petr Krňávek

� ZNÁMKAŘSKÁ SOUTĚŽ KONČÍ. Známkařská končí! 
Máte ještě doma staré nepotřebné známky? Nevíte, co s nimi? 
Pak neváhejte a odstřihněte je 1 cm od jejich okraje, dejte je do 
obálky s vaším jménem a adresou a hoďte do Lunapokladny 
nebo je předejte Petrovi  Krňávkovi nebo Františkovi Friedlo-
vi. Známky budou opět spočítány; několik nejpilnějších sběra-
čů se může těšit na odměnu. Soutěž trvá do neděle 20. června. 
Celkový počet známek je několik desítek tisíc, jejich přesný po-

čet nevím, protože je sám nepočítám. Chtěl bych také poděkovat panu Kunertovi 
ze Svébohova, který známky třídí a přepočítává.       Petr Krňávek   

     
� OMLUVA. Velmi se omlouvám čtenářům Luny,  kteří se rozhodli jet na setká-
ní mládeže ve Strážnici. Vinou nepozornosti jsem v minulých dvou číslech špatně 
uvedl datum konání této akce. Správné datum je 17. –21. 8. 2004. Čtenářům, kte-
rým jsem způsobil touto chybou komplikace, se omlouvám.               Petr Krňávek

� ARCIDIEECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE - PŘIHLAŠO-
VÁNÍ PRODLOUŽENO. Arcidiecézní setkání mládeže pro-
běhne letos ve Strážnici ve dnech 17.- 21. srpna 2004. Při-
pravený je pestrý program. NEJZAZŠÍ TERMÍN PRO PŘI-
HLÁŠENÍ BYL PRODLOUŽEN DO 15. ČERVENCE! Při-
hlášky jsou k dispozici ve farním kostele. Info a přihlášky na 
adrese: ADCM, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc. Bližší 
aktuální info také na www.ado.cz/straznice 2004 Podrobný 
program je k dispozici – pro svou rozsáhlost bude uveřejněn 
na nástěnce ve farním kostele.                          red.

� NABÍDKA. V prodejně Ledňáček je k dispozici k zapůjčení kronika MO 
KDU-ČSL vypracovaná Janem Zikou. Zachycuje časové období od vzniku místní 
organizace KDU- ČSL (dříve CSL) až po současnost.                  Ludmila Macáková

Příloha
k číslu 24/2004

Za Lunu odpovídá Petr Krňávek a František Friedl, za jednotlivé příspěvky autoři  
Kontakt: luna.prispevky@post.cz © Luna 10. 6. 2004



CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI – VELEHRAD

Od neděle 4. července až do 
pondělního večera 5. čer-
vence, je na staroslavném 
Velehradě připravený hut-
ný program, který poběží  
dnem i nocí. 

Plakáty jsou vyvěšeny v kostelích. 
Farnost Zvole a Svébohov již vypravují autobusové 
poutě. Další poutníci se chystají auty, či jinak. 
Někteří se těší  na KONCERT LIDÍ DOBRÉ VŮLE, 
pro jiné je prioritou noční adorace a půlnoční mše 
svatá, jiní dávají důraz na slavnostní poutní mši 
svatou s kardinálem Miroslavem Vlkem a ostatní-
mi biskupy Čech, Moravy a Slezska.   

� POUTĚ KE SV. JANU KŘTITELI: Heroltice - sobota 26.6. v 18 hod., Zborov - 
neděle 27.6. v 15 hod.

ŽEHNÁNÍ ZNAKU A PRAPORU OBCE COTKYTLE. Obecní úřad 
a farnost Cotkytle zvou na sobotu 26.6.2004 do Cotkytle na hřiště, 
kde po hlavní události - žehnání, následuje další bohatý program 
pro děti i dospělé. Viz www.Cotkytle.cz.

� SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY v Klášterci se uskuteční v úterý v 17 hod. O 
půl hodiny dříve se sejde ekonomická rada. 

 
� ZÁJEZD NA KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ 26. 6. DO OLOMOUCE. 
Odjezd autobusu z Cotkytle v 7.15, Štíty-škola 7.25, servis 7.30, 
Horní  Stud-kostel 7.35, křižovatka 7.40, Zborov 7.45, Klášterec 
7.55, Vyšehoří 8 hod. 
Návrat do Cotkytle 13.45. Zatím je ještě 14 volných míst. Pří-
padní zájemci už jen na tel 583 440 261 nebo výjimečně na faře 
ve Štítech.                 Radomír Šidleja

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO


