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13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník

IN  ORMACEF
A
R
N
Í

Rozhodnutí pro Krista 
za většinu z nás
předběžně 
udělali jíní a odpověděli
za nás: 
věřím, zříkám se, slibuji. 
Později jsme však i my sami 
uslyšeli volání a otázku. 
Odpovědělo naše srdce, 
řekli jsme „ANO“. 
Toto ano bylo přijaté a stále 
platí.
 „ze stolu Božího slova“

Bože, ty jsi světlo a nejsou v tobě žádné temnoty,
 tys nás přijal za vlastní, a tím jsi nás učinil syny světla; 
dej, ať v nás nenajde místo temnota bludů, 
ale ať v nás září světlo tvé pravdy.
 Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
 neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
 žije a kraluje po všechny věky věků

ŽALM 16 Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem
1:  Král 19,16b.19-21         2:  Gal 5,1.13-18             Ev. Lk 9,51-62  

Ordinárium: : Ebenovo č. 504   příští neděli: latinské  č. 509



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí  28. června Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
úterý  29. června Slavnost  sv. Petra a Pavla, apoštolů
Mše svaté: Zábřeh 9.30 hod, Jedlí 16 hod., Svébohov 18 hod. 
sobota   3. července Svátek sv. Tomáše, apoštola 

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU NA MĚSÍC ČERVENEC
Úmysl všeobecný - za ty, kdo mají možnost dovolené, aby jim 
tato doba odpočinku pomohla znovu najít v Bohu vnitřní pokoj a 
otevřít se lásce k druhým.
Úmysl misijní - aby se věřícím laikům v mladých církvích věno-
valo více pozornosti a též více vděčnosti za jejich úsilí o šíření 
víry.
Úmysl národní -  aby naše vztahy se sousedními národy promě-
ňovalo vzájemné odpuštění.

� SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ V DUBICKU bude udělována tuto neděli 27. června 
při mši svaté v 9 hod. arcibiskupem Janem Graubnerem.                            redakce

� SVÁTOST SMÍŘENÍ poslední neděli v měsíci červnu 27. 6. od 15 hod. a v prv-
ní pátek v měsíci červenci 2. 7. od 15.30 hod.můžete přijmout svátost smíření 
v kostele sv. Bartoloměje.                                                                  P. František Eliáš

� POUŤ KE CTI SVATÉHO JANA KŘTITELE  bude v Tatenici v neděli 27. 
června v 10.30 hod.  Hlavním celebrantem poutní mše svaté bude světící biskup 
Mons. Josef Hrdlička. Při mši si připomeneme i 200. výročí  vysvěcení chrámu. 
V závěru mše sv. otec biskup požehná obecní prapor.                   P. Jaroslav Přibyl

� PATROCINIUM SVATÉHO PROKOPA. Protože památka svatého Prokopa, 
vychází letos na neděli, kdy se obecně neslaví, sejdeme se v kapličce na Skaličce 
na začátku prázdnin, ve čtvrtek 1. července v 18 hod.  Patrona kaple  oslavíme vo-
tivní mší  svatou ke cti sv. Prokopa                                                  P.  František Eliáš

� POUTNÍ MŠE SVATÁ V RÁJEČKU KE SLÁVĚ CYRILA A METODĚJE 
 V pondělí 5. července oslavíme svátek sv. Cyrila a Metoděje. 
Ne každý se může účastnit slavnosti na Velehradě. Dovoluji si 
Vás proto pozvat do Ráječka, ke společné oslavě těchto apoštolů 
slovanských národů. Slavnost začne v 11.00 hodin v kapli sv. Cy-
rila a Metoděje mší svatou, kterou bude celebrovat někdejší zá-
břežský kaplan P.František Kunetka - docent liturgiky na CMBF 
v Olomouci. Slavnost pak bude pokračovat v hasičském areálu v 
Ráječku, kde místní Sbor dobrovolných hasičů pořádá tradiční 
Sousedské posezení. Pro děti bude připraven skákací hrad, kolo 
štěstí a další atrakce. Pro všechny pak kromě tradičního guláše i ražniči, bohaté 
občerstvení všeho druhu. K poslechu a tanci bude známé melodie vyhrávat sku-
pina MIROX ze Šumperka. Zkrátka a dobře sláva skoro jako na Velehradě a tak 
nezapomeňte přijít.                Za farníky z Ráječka Josef Klimek



� POUŤ SV. PETRA A PAVLA V LUBNÍKU. V neděli 4. 7. 2004jste zváni na pouť 
k sv. Petru a Pavlu do Lubníka. Mše sv. začíná mimořádně v 8 hod. 
V Tatenici bude mše sv. s nedělní platností mimořádne již v sobotu 3. 7. v 18.30 hod.
                                                                                                                     P. Jaromír Přibyl

� POUŤ K ŠUBRTOVĚ KAPLIČCE U ZÁBŘEHA
 Volno ve  sváteční den, v úterý 6. července, můžeme využít k ran-
nímu putování k Šubrtově kapličce, kde bude v 8 hod. slavena mše 
svatá.                  P. František Eliáš

� VÝSLEDKY VOLEB DO PASTORAČNÍ RADY VE FARNOSTI ZVOLE
Zvolení: 1. František Deutsch, 2. Ing. Josef Bartoň ml., 3.  Jiří Hampl, 4. Karel Unzeitig, 5. 
Dagmar Václavková, 6. Miroslav Hroch. Za kůr (schola a sbor):  Ladislav Kolčava. Za ka-
techety: bude delegován. Za charitu: bude delegován. Šest členů jmenovaných adminis-
trátorem: později.

CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI 
začínají na Velehradě v neděli 
4. července ráno, MALOU POUTÍ (mše svaté v 7.30, 10, 11.30, 15.00 a 17.30 
hod.)  pokračují v 19 hod. večer  KONCERTEM LIDÍ DOBRÉ VŮLE 
Od 21 do půlnoci – ADORACE V BAZILICE, 
ve 24.00 MŠE SVATÁ.
V pondělí 5. července na Slavnost svatých Cyrila a Metoděje začíná slav-
nostní program v bazilice už v 6.30. Poutní mše svatá na nádvoří před bazi-
likou pak bude slavena v 10.30 hod.  

ARCIBISKUPOVO POZVÁNÍ NA NÁRODNÍ POUŤ NA VELEHRADĚ
Letošní národní pouť k sv. Cyrilu a Metoději se koná na Velehradě v pondělí 
5. 7. 2004 a má jako hlavní téma rodinu. Některé části slavnostní liturgie vy-
zvednou základní význam rodiny pro církev i společnost (úkon kajícnosti a 
průvod se symboly a obětními dary). Srdečně zvu na tuto pouť všechny kně-
ze, jáhny, akolyty, ministranty a zvláštní pozvání patří  rodinám, 
abychom na Velehradě společně prosili za jejich duchovní obrodu.   

Autobusy budou vypraveny ze Svéboho-
va, ze Zvole a ze Zábřeha. Ze Zábřeha vy-
praví v pondělí 5. 7. 2004 na národní pouť 
na Velehrad (a ke sv. Antoníčkovi) OREL 
– jednota Zábřeh malý autobus.  Odjezd 
v 6.30 hod. z Valové. Hlásit se můžete u 
Ludmily Korgerové. Cena 180 – 200 Kč, 
počet míst v autobuse 19. 



CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA
V neděli 27. června byla v Katolickém domě slavnostně zahájena výstava 
Letní olympijské hry za účasti starosty Zábřeha, ostravských zástupců Sdru-
žení TELEPACE a několika dalších vzácných hostů. Výstavu po ofi ciálních i 
méně ofi ciálních proslovech zahájil absolvováním jedné z už neexistujících 
olympijských disciplin – skokem sounož z místa – předseda Spolku Meto-
děj. A teď k té interaktivitě. Byla jsem už na mnohých výstavách a vždy a 
všude platilo – „nedotýkat se vystavených exponátů“. TADY PRÁVĚ NA-
OPAK. Vezměte do ruky, potěžkejte, nasaďte si na hlavu. Chcete si zkusit 
ping-pong pro nevidomé? Prosím. Stačí zakrýt si brýlemi oči, vzít pálku a 

můžete to zkusit. Chcete vědět jak byste dopadli ve světových tabulkách ve skoku z místa 
– zkuste to. Znáte maskoty minulých olympijských her? Můžete vzpomínat, ke kterým OH 
patří, při „maskotovém dominu“. A ještě něco navíc. Při vstupu na výstavu dostanete kata-
log a tužku a... Prostě - přijďte se nejenom  podívat.                    Hana Lexmanová

Pro ty, kdo nemohou tuto výstavu navštívit v pracovní dny nabízíme mimořádně možnost 
shlédnutí dnes, to je v neděli 27. června, v době od 15. do 17. hodin (v pondělí 28.6. a v úte-
rý 29.6. pak od 8 do 18 hod.)                                                                                   Josef Klimek

� KATOLICKÝ DŮM Zábřeh pořádá v neděli 11. července  zájezd na  FESTIVAL SLO-
VÁCKÝCH DECHOVÝCH HUDEB do Ratíškovic,  na největší přehlídku malých decho-
vých hudeb v České republice, na které vystoupí DH Straňanka, Žadovjáci, Stříbrňanka, 
Mistříňanka, Dolanka, hosté z Belgie, Slovenska, Švýcarska a další. Cena (doprava + vstup-
né) 300 Kč. Odjezd z Valové v 6 hod. – dle dohody možno i jinde.

Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01  Zábřeh,  IČO: 48428213, 
583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz.   ® SU 3/94

šéfredaktor - J. Kroul, redakce -  H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

SBÍRKA  Z MINULÉ NEDĚLE 
Zábřeh 9.740,-; Svébohov 1.920,-; Jedlí  9.500,-; Zvole 4.330,-; Postřelmůvek 440,-; Hoštejn 
8.945,-; Lubník 904,- ; Tatenice 850 Kč    
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                                     P. František  Eliáš a P. Jaroslav Přibyl

PODĚKOVÁNÍ  patří všem, kteří se podíleli na přípravě i realizaci farního dne v Zá-
březe. Výtěžek z farního dne ve výši 5.761 Kč bude věnován, na opravu kostela sv. 
Barbory.                                    P. František Eliáš

OHLÁŠKY

Do stavu manželského v měsíci červenci vstoupí
v sobotu 17. července

Ladislav Janasz z Dolní Libiny a Petra Lapolová z Olšan
v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze 

v sobotu 24. července

Miroslav Hýbl z Václavova a Markéta Jarmarová z Nemile
v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Svébohově.



Příloha
k číslu 26/2004

Za Lunu odpovídá Petr Krňávek a František Friedl, za jednotlivé příspěvky autoři  
Kontakt: luna.prispevky@post.cz © Luna 24. 6. 2004

KAPKA - SKAUTSKÁ 
HUMANITÁRNÍ AKCE. 
V pátek 18. a v sobotu 19. 
června proběhla na čerpa-
cích stanicích v Zábřehu, Ští-
tech a Šumperku akce nazva-

ná „Kapka“. Tato v tyto dny probíhala také 
na dalších čerpacích stanicích ve 43 městech 
naší vlasti. Skauti a skautky myli okna přijíž-
dějících vozidel a řidiči mohli za toto přispět 
Nadaci pro transplantace kostní dřeně. Cílem 

akce nebylo jen získávání prostředků pro Nadaci, 
ale také upozornění na její činnost a na registr dár-
ců kostní dřeně. A výsledek  - v Zábřehu se od řidi-
čů vybrala částka 17.427 Kč, v Šumperku 19.600,50 
Kč a ve Štítech 1.806,50 Kč. V těchto městech se 
akce zúčastnilo na celkem 7 čerpacích stanicích asi 
45 skautů a skautek. „V Zábřehu jsme tuto akci po-
řádali již po páté a za předchozí čtyři roky jsme zís-
kali celkem 65.442,70 Kč. Chtěl bych tímto podě-
kovat majitelům všech čerpacích stanic, kteří nám 
konání Kapky umožnili a hlavně všem těm, kteří 
neváhali přispět do našich kasiček.“ Motem KAP-
KY je „ SPOLEČNĚ PROTI LEUKÉMII“. 
Další informace lze získat na 
ttp://www.skaut.cz/kapka                    Tomáš Hampl

VÍKENDOVÁ AKCE PRO MINISTRANTY
Zvu ministranty- návštěvníky ministrantských schůzek na víkendo-
vou akci , která se uskuteční ve dnech 2. –4. 7. 2004. Budeme bydlet 
v Červené Vodě u P. Pavla Vágnera. Budeme si užívat vzájemného 
společentví , hrát hry, mše svatá, vykročíme do přírody, … Začátek 
2. 7. ve 14 hodin u fary. Cena: 150 Kč ( v ceně je doprava, jídlo, uby-
tování). Hlásit se můžete na ministrantské nástěnce do úterý 29. 6. 
Více informací na min. nástěnce v sakristii zábřežského kostela. 
 Marek Hackenberger, obr. Jan Stejskal

Položení základního kamene kapličky sv. Františka. 
Zachránit kapličku - takový je cíl skupiny nadšenců, kteří se rozhodli obnovit kapličku sv. Fran-
tiška u strouhy mezi Zábřehem a Postřelmovem. Před 14 dny slavnostně položili za účasti před-
stavitelů obce její základní kámen. Kaplička stávala na tomto místě v době, kdy kolem ní vedla 
městská cesta ze Zábřeha do Postřelmova. Když ale byla postavena nová postřelmovská cesta, 
kaplička v polích začala chátrat. Dnes může být kaplička obnovena díky blízkosti nového ob-
chvatu. Slavnosti se díky pěknému počasí zúčastnilo asi 150 lidí z okolních obcí. Kapličky a kří-
že v krajině upomínají na dávné události a navíc krajině dávají charakteristický ráz. Každému, 
kdo se zaslouží o jejich obnovu, patří velký dík. Kaplička bude dostavěna pravděpodobně za 
několik měsíců           Petr Krňávek



   

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

� SBÍRKA Z NEDĚLE 20. ČERVNA: Postřelmov 2.680 Kč, Lesnice 1.220 Kč, 
Dlouhomilov 2.240 Kč + 2.000 Kč dary. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Příští ne-
děli je měsíční sbírka na opravy v Postřelmově a v Lesnici.    

� NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH: před I. pátkem v měsíci bude už ve čtvrtek 1. 6. 
dopoledne. 

� ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB: v pátek 2. července bude v Postřelmově 
mše svatá až v 18.30 večer. Bohoslužba příští neděle bude v Chromči už v sobotu 
večer tj. 3. 7. v 18 hodin. V neděli 4. července oslavíme v Sudkově patrona kaple 
sv. Prokopa, mše svatá bude v 11 hodin dopoledne. 
MŠE SVATÉ O SLAVNOSTI SV. CYRILA A METODĚJE V PONDĚLÍ 5. ČER-
VENCE v našich farnostech: Hrabišín 8.00, Kolšov 9.30, Postřelmov 11.00. 

� NA POUTNÍ ZÁJEZD DO KRÁLÍK A KOPŘIVNÉ se ještě v tomto týdnu 
můžete přihlásit u paní Boženy Matějové, Na Borech 394 Postřelmov, Telefon: 583 
437 456. Odjezd autobusu v sobotu 3. července: Leština 7:40, Lesnice 7:45, (Brníč-
ko 7:50), Sudkov 7.55, Postřelmov 8.00, Chromeč 8.10 (u Sokolovny) hodin. Cena 
70 Kč. Společná mše svatá pro všechny poutníky bude v kostele na Hoře Matky 
Boží v sobotu v 9.30 hodin. Stále platí také nabídka pěší pouti, na kterou vyrazí-
me v pátek 2. července dopoledne. Prosím, aby se u paní Matějové přihlásili také 
ti, kteří půjdou pěšky, ale zpět chtějí jet autobusem.

Chtěl bych upřímně poděkovat všem, kteří napomohli zdárnému průběhu 
„Farního posezení při muzice“ v Lesnici. I když byl závěr deštivý, bylo to 
moc fajn. Díky.               P. Jiří Putala 

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

� SBÍRKA Z 20. 6. 2004: Horní Studénky 950,-;  Klášterec 2010,-; Štíty 1620,-; 
Cotkytle 1220,-.

� POUTĚ KE SV. JANU KŘTITELI VE ZBOROVĚ V NEDĚLI 27. 6. V 15 hod. 

� PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ V HORNÍCH STUDÉNKÁCH v kostele sv. Leonarda 
v úterý 6. července v 10.30 hod. Novokněz P. Jan Rýznar bude slavit primiční mši 
svatou, spojenou s novokněžským požehnáním. Novokněžské požehnání je mož-
né přijmout také po svátostném požehnání v 16 hod.          
� MŠE SVATÉ o sv. Cyrilu a Metoději budou takto: Klášterec 7.20, Štíty 9.00. Cr-
hov - čas bude upřesněn.  
� Ve čtvrtek 1. 7. bude ve Štítech v 17 hodin dětská mše svatá na ukončení škol-
ního roku, při které budou dětem předána vysvědčení. Zvu také rodiče.

 Radomír Šidleja


