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14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník
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Chvíle poslání...
Náš den života je krátký 
a blíží se noc.
To dává nesmírnou vážnost 
přítomné chvíli.
Můžeme ji prožít jen jednou:
v poslušnosti vůči poslání, 
v otevřenosti pro Ducha,
nebo podle vlastních cílů,
jako štvanou, roztržitou chvíli. 
Právě v ní a právě teď 
jde o život a o smrt. 

„ze stolu Božího slova“

Bože, tvůj Syn se ponížil, 
aby zachránil svět a vysvobodil lidstvo z otroctví hříchu;
 naplň nás radostí z vykoupení a dej,
 ať tato naše radost dozraje v radost věčnou. 
 Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
 neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
 žije a kraluje po všechny věky věků

ŽALM 66  Jásejte Bohu, všechny země!
1: Iz 66,10-14c           2: ŽALM 66 
Odpověď:   Jásejte Bohu, všechny země!              Ev. Lk 10,1-12.17-20   
Ordinárium: : Latinské č.  509    příští neděli: Olejníkovo  č. 502



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 spo-
lečné oslavě těchto apoštolů slovanských národů. Slavnost začne 
v 11.00 hodin v kapli sv. Cyrila a Metoděje mší svatou, kterou 
bude celebrovat někdejší zábřežský kaplan P.František Kunetka - 
docent liturgiky na CMBF v Olomouci. Slavnost pak bude pokra-
čovat v hasičském areálu v Ráječku, kde místní Sbor dobrovol-
ných hasičů pořádá tradiční Sousedské posezení. Pro děti bude 
připraven skákací hrad, kolo štěstí a další atrakce. Pro všechny 
pak kromě tradičního guláše i ražniči a bohaté občerstvení všeho 
druhu. K poslechu a tanci bude známé melodie vyhrávat skupina 
MIROX ze Šumperka. Zkrátka a dobře sláva skoro jako na Velehradě a tak neza-
pomeňte přijít.                                                           za farníky z Ráječka Josef Klimek

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 slavnostní pro-
gram v bazilice už v 6.30. Poutní mše svatá 
na nádvoří před bazilikou pak bude slavena 
v 10.30 hod.  
Autobusy budou vypraveny ze Svébohova, 
ze Zvole a ze Zábřeha.

POUŤ SV. PETRA A PAVLA V LUBNÍKU. Tuto neděli 4. 7. 2004 jste zvá-
ni na pouť k sv. Petru a Pavlu do Lubníka. Mše sv. začíná mimořádně v 8 hod. 
V Tatenici bude mše sv. s nedělní platností mimořádně 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 ranní-
mu putování k Šubrtově kapličce, kde bude v 8 hod. slavena mše 
svatá.                                                                        P. František Eliáš

SETKÁNÍ PŘÁTEL LIDOVÉ MUZIKY V DUBICKU 
uspořádají v sobotu 17. července KDU-ČSL a OREL  Dubicko v zahradě Katolic-
kého domu od 16 hod. 
Hraje BOHUSLAVANKA za řízení A. Brzobohatého. Připraveno je bohaté občer-
stvení a tombola.                                                                     Srdečně zvou pořadatelé.  



CO PROJEDNALA 16. 6. 2004 PASTORAČNÍ RADA V ZÁBŘEZE
750 let města Zábřeha a 250 let farního kostela  oslavíme s otcem arcibisku-

pem Janem v neděli 29. srpna o zábřežském patrociniu sv. Bartoloměje v 9 hod. 
dopoledne  jak už bylo uvedeno v minulých farních informacích. Protože 
mše svatá bude slavena na náměstí, bude třeba v noci ze 
soboty na neděli, po ukončení jarmaku, připravit pódium, 
postavit mobilní oltář, vyzdobit prostor liturgie, pohlí-
dat prostor do rána atd.

Vytváří se přípravný tým jak z členů pastorační rady, 
tak z dalších farníků, kteří jsou ochotni přiložit ruku k dí-
lu. Pořadatelskou službu si již vzal na starost pan Antonín 
Urban, který si k sobě zajišťuje další spolupracovníky. 

PASTORAČNÍ RADA V ZÁBŘEZE SE SEJDE KE SVÉMU DALŠÍMU JEDNÁNÍ 
VE STŘEDU 14. ČERVENCE V 19 hod. v Katolickém domě.        P. František Eliáš

ČERVENEC V KATOLICKÉM DOMĚ V ZÁBŘEZE
� neděle 11. července - FESTIVAL SLOVÁC-
KÝCH DECHOVÝCH HUDEB
Zájezd do Ratíškovic na největší přehlídku malých 
dechových hudeb v České republice, na které vystoupí 
DH Straňanka, Žadovjáci, Stříbrňanka, Mistříňanka, 
Dolanka, hosté z Belgie, Slovenska, Švýcarska a dal-
ší.Cena (doprava + vstupné) 300 Kč. Odjezd z Valové 
v 6 hod. –dle dohody možno i jinde.
� sobota 31. července - SÁZAVA
Návštěva bývalého kláštera, při příležitosti  700. 

výročí svatořečení jeho zakladatele – sv. Prokopa. Cena (doprava + vstupné) 300 Kč. 
Odjezd z Valové V 6 hod. –dle dohody možno.
Přihlášky: Na telefonu 583 412 108, SMS 732 386 315, e-mail spolek.metodej@tiscali.cz

SBÍRKA Z NEDĚLE 27. ČERVNA: Postřelmov 2.890 Kč, Lesnice 1.490 Kč + 1.000 Kč 
dar, Dlouhomilov (včetně Hrabišína) 980 Kč + 1.000 Kč dar. 
Tuto neděli je měsíční sbírka na opravy v Postřelmově a v Lesnici.  

ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB: Mše svaté o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje 
v pondělí 5. července v našich farnostech: 
Hrabišín 8.00, Kolšov 9.30 – při příležitosti oslav 100 let od založení Sboru dobrovolných 
hasičů v Kolšově, Postřelmov 11.00 hodin. 
V úterý 6. července mše svatá v Postřelmově nebude. Stejně tak ve středu 7. července ne-
bude mše svatá v Lesnici. Příští neděli bude v Dlouhomilově mše svatá už v 15 hodin. 

V úterý 6. července 2004 bude v Horních Studénkách novokněz P. Josef Rýznar 
slavit Primiční mši svatou. Začíná v 10.30 hod. u farního kostela sv. Leonarda.

                                                                    P. Jiří Putala 

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO
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OHLÁŠKY

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

Ladislav Janasz z Dolní Libiny a Petra Laholová 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.

Blahopřání.
Ve čtvrtek  8. července se dožívá 75 let hněvkovský  varhaník 

pan Jiří Doubrava. Hodně štěstí, zdraví a Boží ochrany mu 
přejí  farníci. 

SBÍRKA  Z MINULÉ NEDĚLE 
Zábřeh  10.050,-; Svébohov 1.500,-; Jedlí 2.000,-; Zvole 2.630,-; Postřelmůvek 610,-; 
Dary Zábřeh: v měsíci červnu jste na opravu kostela sv. Barbory věnovali 1.870 Kč. 
K dnešnímu dni je na „kontu oprav“ částka 145.015 Kč. 
Hoštejn 1.510,-; Lubník 440,-; Tatenice 6.410 Kč    
Všem dárcům ať odplatí Pán.                                       P. František  Eliáš a P. Jaroslav Přibyl

Tuto neděli 4. července na mši svaté v 8.30 v Zábřeze, při které přijmeme do církve 
skrze svátost křtu nového křesťana, doprovodí liturgii  Rytmická schola od svatého 
Bartoloměje.                                                                                                             redakce

Příjemné prožití zasloužené dovolené a krásné prázdniny dětem přeje 
MO KDU-ČSL. 

AKTUÁLNĚ „K DNEŠKU“ – MODLITBA ZA FOTBAL
Velký fotbalový fanoušek, arcibiskup Hamburku Werner Thissen, sepsal 
modlitbu pro mistrovství Evropy:
„Milý Bože, nevím zda jsi fotbalovým fanouškem, ale věřím, že ano“.
 (dále prosí o dobrý průběh mistrovství, o pochopení šéfů, trpělivost žen a spra-
vedlivý výsledek, krásné akce a vítězství nejlepší jedenáctky v Evropě)
„Pane, to všechno svěřuji Tobě, největšímu a nejlaskavějšímu Sudímu. Dej nám, 
aby nejen ve fotbale, ale také ve vzájemných vztazích mezi námi, obyvateli Evro-
py, panovaly zásady fair play. Amen.“Katolický týdeník č. 26 



ZNÁMKAŘSKÁ SOUTĚŽ UZAVŘENA
Známkařská soutěž je pro letošní rok 
uzavřena. A ne se špatným výsledkem. 
40 786 ks použitelných poštovních 
známek je dobrý počet. Ve srovnání 
s loňským rokem, který byl rekordní 
(61 415 nasbíraných známek), je to sice 
citelný pokles (o 33, 6 %), ale i tak je toto 
číslo úctyhodné. Příčin poklesu může být 
několik. Jednou je obecný pokles využí-
vání poštovních služeb, druhou může být 
„vyčerpání“ vaší dárcovské základny. Naopak velmi se zvýšil počet nasbíraných tele-
fonních karet - oproti loňským 17 se letos podařilo nasbírat 116, což je nárůst o 670 % 
! Žádné jiné sběratelské artikly jste nám mezi známky nezamíchali, vyjma několika 
pohlednic, které jsou však z tohoto hlediska nepoužitelné (nejsou nijak hodnotné). 
Protože bylo letos mnohem méně anonymních dárců, z důvodu prostoru uvádíme jen 
ty dárce, kteří přesáhli 500  darovaných známek:
INSTITUCE: P. Jagoš farnost Popovice 5.314, fara Štíty 3.960, farnost Svébohov 2.040, 
Charita Zábřeh 1.361 + 1 tk
FYZICKÉ OSOBY: Jiří Kunert 7.811, David Diblík 2.741, Petra Unzeitigová 1.638, Eva 
Kočí 770, Ing. Zdeněk Reindl 597, Václav Bednář 530, Olga Burdová 528, Miluše Da-
vídková 500
TELEFONNÍ KARTY: Marie Čmakalová 28

  Odměňovat budeme letos dvojím způsobem: prvním třem 
z kolonky instituce předáme diplomy a drobné ceny, prvním 

třem z kolonky fyzické osoby předáme diplomy a ceny. Cenu 
dostane i první z kolonky telefonní karty. Na ceny se můžete 

těšit do 20. července, pokud by se stalo, že bychom někoho 
z vás nenašli, budou po uplynutí této doby k dispozici na faře 

v Zábřeze. Chtěli bychom všem dárcům velmi poděkovat, zvláště pak panu Jiřímu 
Kunertovi ze Svébohova, který na sebe vzal už po několikáté tíhu počítání známek. 
Všechny známky budou vydraženy na burzách a výtěžek bude určen na misijní úče-
ly.                                                                                                                  Petr Krňávek

DUCHOVNÍ OBNOVA RODIN
Jednoho krásného červnového dne  jsme já, Maruška, Gábina, Mar-
kéta a Miluška nasedly do vlaku směr Olomouc. Když jsme přijely na 
hlavní nádraží, došly jsme k Biskupskému náměstí, de už na nás če-
kal jeden z hlavních organizátorů Duchovní obnovy pro rodiny, která 
se konala v termínu 11.- 13. června. Asi po hodince cesty jsme dojely 
na Hostýn. A co jsme tam dělaly? Staly se z nás chůvy hlídající děti 
od kojeneckého až po školní věk. Moc jsme si to užily, i když nás z toho 
někdy pěkně bolela hlava. A můžeme říct, že se tam líbilo nejen nám, 
ale i dětem a jejich rodičům.                 Bára Hamplová, obr. Peťa Novotná

Příloha
k číslu 27/2004

Za Lunu odpovídá Petr Krňávek a František Friedl, za jednotlivé příspěvky autoři  
Kontakt: luna.prispevky@post.cz © Luna 2. 7. 2004



Informace k primiční mši svaté 
P. Josefa Rýznara 

Horní Studénky úterý  6. 7. 2004
Program: 9.45 průvod od domu primicianta

 10.30 mše svatá

 16.00 svátostné a novokněžské po-
žehnání v kostele

 17.00 posezení na chatě s primician-
tem

 Primiční mše sv.bude sloužena v prostoru venku před kostelem (na autobusové 
točně). Jedná se o nekrytý prostor, proto je třeba pamatovat dle situace na deštní-
ky či pokrývky hlavy. Posezení bude na lavičkách, případně možné použití vlast-
ních skládacích sedaček. Průjezd do horní části obce bude od 9.30 do 12.30 zcela 
uzavřen; v ostatní časy se zvýšenou opatrností. Všechny autobusy se budou otáčet 
u požární zbrojnice, proto tento prostor musí zůstat volný. Osobní auta s lidmi se 
sníženou pohyblivostí mohou zajet tamtéž; parkovat se však musí vrátit na louku 
o 200m zpátky ke Štítům (podobně jako o pouti)

DOPORUČENÁ AUTOBUSOVÁ SPOJENÍ LINKOVÁ (L) A POSILOVÁ (P)
   L
Zábřeh   9.40   13.13   17.35 
Rovensko   9.46   .    .
Postřelm.   9.49   .    .
Vyšehoří   9.51   .    .
Klášterec   9.57   .    .
Klášt.křiž. P   x   . P   .
Zborov 9.30  10.05 12.25  . 15.20   .
H.St.křiž. 9.35    10.09 12.20 P . 15.23  P .
H.St.kost. 9.40 9.42 10.14 12.15 12.25 12.40  x 15.40 16.50 17.04
Štíty servis  9.38  P 12.30 L 15.26 15.35 16.54 L
Štíty Piln.  9.35   12.32  15.28 15.33 16.56
Štíty nám.   x      x  15.30 15.30 17.00
Štíty škola  9.33   12.35          L: 16.15 P
Jedlí záv.  9.25   12.40     x
Crhov  9.23   12.45     x
Cotkytle  9.15   12.50  16.27
Strážná  9.10   12.55  16.35
  P  

Poslední autobus do Štítů odjíždí linkový od kostela v 19.13. Možný příspěvek na 
posilové autobusy 5 nebo 10 Kč u řidiče.                                        P. Radomír Šidleja


