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16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník
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„Potřebné je jen jedno.“ 
Ježíš nepřišel, 
aby se dal obsluhovat, 
ale aby sloužil. 
Svým slovem 
i celým svým životem. 
Ježíš je dokonalé slovo – 
v tom co říká,
v tom co dělá i trpí. 
A to jediné potřebné
je poslouchat 
jeho slovo a přijímat ho.

„ze stolu Božího slova“

Bože, buď stále s námi, a když nás voláš, 
abychom ti celým svým ži votem sloužili, 
rozmnož v nás víru, naději a lásku,
abychom věrně plnili tvá přiká zání. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků

ŽALM 15  Hospodine, kdo smí prodlévat ve tvém stánku?
1: Gn 18,1-10a            2: Kol 1,24-28    Ev. Lk 10,38-42     
Ordinárium:  Břízovo  č. 503  příští neděli Ebenovo č. 504

TUTO NEDĚLI JE VE FARNOSTECH SPRAVOVANÝCH ZE ZÁBŘEHA SBÍRKA NA OPRAVY.



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
čtvrtek 22. července  Památka sv. Marie Magdalény

NEDĚLNÍ MŠE SVATÁ BEZ ELEKTRICKÉHOU PROUDU
Připomínáme, že v neděli 25. července 2004 v době od 8.00 do 16.00 hodin 
bude vypnut elektrický proud v těchto místech: Zábřeh, Skalička, Ráječek.
Dále budou vypnuty obce: Nemile, Lupěné, Hněvkov, Kosov, Hoštejn, Leština, 
Dubicko.                                                                                                      redakce

POZVÁNÍ Z BOUZOVA
P. Josef Opluštil zve všechny známé v neděli 25. července na 

bouzovskou pouť u příležitost patronky Bouzova – sv. Máří 
Magdaleny. 

Pro poutníky, kteří přijedou autobusem od Zábřeha do 
zastávky Bouzov-Doly, bude přistaven autobus.
 Ve hřbitovní kapli sv. Máří  Magdalény bude v 10.30 
hod. slavena mše svatá, kterou bude celebrovat 
generální vikář Mons. Ján Kouba. 
Svátostné požehnání  bude ve 14.30 hod. ve farním 

kostele (vedle fary). Od 15.30 jste pak zváni k pohoštění na farní dvůr, kde bude 
opékán beránek.                                                                Na setkání se těší otec Josef

� HOŠTEJNSKÁ POUŤ KE SVATÉ ANNĚ
bude tradičně 1. neděli po anenském svátku  
- 1. srpna 2004. 

� POUTNÍCI DO KOCLÍŘOVA
Vážení přátelé Panny Marie. Již desátý rok jezdíme na první sobotu v měsíci 
k Panně Marii Fatimské do Koclířova.Tuto pouť nám obětavě zajišťuje paní 
Korgerová. Vždy nás na pouť vzala všechny, i když jsme se přihlásili v den 
odjezdu nebo přišli k autobusu nepřihlášení.
Do Koclířova nás vozil pan Zita, který byl velice ochotný a na zpáteční cestě 

rozvážel účastníky až do jejich bydliště. 
Situace se letos poněkud zkomplikovala, když  pan 
Zita prodal velký autobus a zůstal mu jen malý pro 20 
osob. Těchto 20 míst obsadí pravidelní poutníci a pro 
nahodilé zájemce není místo. Proto, pokud máte zájem 
jet do Koclířova, přihlaste se nejméně 10 dnů předem, 
tak aby mohla paní Korgerová, pokud bude dostatečný 
zájem, zajistit velký autobus. Není možné zajišťovat jej 
poslední den. 
Děkuji za pochopení a přeji všem poutníkům hodně 
milosti od Panny Marie Fatimské.             Žofi e Deverová



� POJEĎTE S NÁMI NA POUŤ U PŘÍLEŽI-
TOSTI 800. VÝROČÍ SVATOŘEČENÍ ZA-
KLADATELE  KLÁŠTERA SV. PROKOPA.
KLÁŠTER  - S Á Z A V A
V sobotu 31. července 2004 odjíždíme ze zastávky 
číslo 1 z Valové v  6.00 hodin (dle dohody možno 
nastupovat i jinde). Předpokládaný návrat ve 20.00 

hodin. Cena (jízdné + prohlídka kláštera) 300 Kč 
(pro členy Spolku Metoděj Zábřeh 100 Kč sleva).
Přihlášky přijímá a bližší informace podává: Josef 
Klimek, Katolický dům Zábřeh,  583 412 108, SMS 
732 386 315, e-mail: spolek.metodej@tiscali.cz nebo 
Josef Flášar, Obránců míru 4, Zábřeh – Ráječek,  
583 415 434

�  V DOBĚ MÉ NEPŘÍTOMNOSTI SE V NUTNÝCH PŘÍPADECH OBRAŤTE: 
(pohřby, pomazání nemocných apod.) 
v době od 6.-17. července: 
na novokněze Josefa Rýznara,  tel. 583 440 696, mobil: 737 544 834
či P. Jaroslava Přibyla – Tatenice,  tel. 465 381 229, mobil: 777 203 415
v době od 18.-30.července: 
na P. Jiřího Putalu – Postřelmov,  tel.  583 437 113, mobil: 603 747 898 
či P. Pavla Vágnera – Červená Voda,  tel. 465 626 355, mobil: 724 092 451.

� BOHOSLUŽBY NA ŠTÍTECKU budou do 31. července jen o nedělích.
Klášterec 7.20 a Štíty 9.00 hodin - vždy 
H.Studénky 11. července v 10.30, 18. července v 15.00, 25. července v 7.30 hodin 
Cotkytle 11. července v 16.00, 18. července v 10.30, 25. července v 10.30 hodin.

� SBÍRKA Z NEDĚLE 11. ČERVENCE: Postřelmov 2.760 Kč, 
Lesnice 1.810 Kč, Dlouhomilov 360 Kč. 
Tuto neděli je měsíční sbírka na opravy v Dlouhomilově.

� ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB: mše svatá 
v Brníčku bude v pondělí 19. července už v 17.00 hodin.

� PŘÍŠTÍ NEDĚLI JE V LESNICI SLAVNOST SV. 
JAKUBA, PATRONA FARNÍHO KOSTELA. Mše svatá 
bude jako obvykle v 9.30 hodin, odpoledne ve 14.30 bude 
svátostné požehnání.                                        P. Jiří Putala 

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO
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SBÍRKA  Z MINULÉ NEDĚLE 
Zábřeh  10.180;  Svébohov  1.850;  Jedlí  2.150;  Zvole  3.650;  Postřelmůvek  530; 
Dary Zábřeh: na opravu kostela sv. Barbory 2.000 Kč, na opravu kříže 1.000 Kč 
Hoštejn 860; Lubník 520; Tatenice 750 Kč
Všem dárcům ať odplatí Pán.                                       P. František  Eliáš a P. Jaroslav Přibyl

� OSLAVA 750 LET MĚSTA ZÁBŘEHA A 250 LET FARNÍHO KOSTELA 
Jak už bylo avizováno, o zábřežských hodech a zároveň patrociniu 
svatého Bartoloměje se s otcem arcibiskupem Janem sejdeme na zá-
břežském náměstí v neděli 29. srpna v 9 hod.
VÝZDOBU KOSTELA zajistí již v sobotu paní Marie Hackenbergerová. 
O KVĚTINOVOU VÝZDOBU NA NÁMĚSTÍ  se postarají aranžérky ze zahradnické 
školy paní Kovářová a paní Krejčí. Liturgický prostor hodlají vyzdobit z toho, co roste 
na našich zahrádkách. Proto, máte-li na své zahrádce květiny, kvetoucí koncem srpna, 
a chcete jimi přispět k oslavě výročí patrocinia, dejte pokud možno předem vědět 
jakého druhu a množství můžete darovat. Sbírka květin bude v sobotu před slavností 
– v sakristii kostela sv. Bartoloměje.                                                        P. František Eliáš

� OPRAVY V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE
Ihned po skončení oslav začínáme stavět lešení v kostele sv. Bartolomě-
je a tím započnou opravy oltáře. Kdo bude ochoten pomoci, hlaste se 
v předstihu. Bude třeba zrestaurovat oltářní obrazy, opravit řezbářské 
prvky, ošetřit proti červotočům a dřevokazným houbám, opravit zla-
cení a zajistit případné další opravy, které nyní, ze země, není možno 
přesně zjistit.
Doba opravy bude záviset na náročnosti práce restaurátorů. Rádi by-
chom do adventu měli presbytář v pořádku.                 P. František Eliáš

� PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ
Ani letos se nám ve spolupráci s katechety nepodařilo získat před začátkem prázdnin 
přehled o dětech, které budou navštěvovat výuku náboženství ve školním roce 2004/05.
Žádáme proto rodiče, aby nečekali na září a  přihlásili žáky během prázdnin. Před 
začátkem školního roku musíme přihlášky zpracovat a nahlásit na školy požadavky 
na výuku.
Přihlášky si můžete vyzvednout v kostele sv. Bartoloměje. Pokud nepoužijete předtiš-
těného formuláře, nezapomeňte uvést kromě jména a příjmení dítěte také třídu a ško-
lu, kterou bude v příštím školním roce navštěvovat. Vyplněné přihlášky odevzdejte na 
faře (můžete i do poštovní schránky).                              za  farní kancelář H. Lexmanová

FOTOGRAFIE Z PRVNÍHO SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ V ZÁBŘEZE si můžete vy-
zvednout v kanceláři fary od úterý 20. července. Cena za 1 kus 8 Kč. 

NABÍZÍME K PRONÁJMU STARŠÍ SAMOSTATNÝ RODINNÝ DOMEK V BLÍZKOSTI 
ZÁBŘEHA. BLIŽŠÍ INFORMACE NA tel. 583 444 088. 



ROZHOVOR S NOVÝM ZÁBŘEŽSKÝM SKORO - JÁHNEM 

Zábřežská farnost bude mít nového jáhna. Záměrně 
říkám, že bude, neboť bude vysvěcen až 14. srpna na Ve-
lehradě. Jmenuje se Vratislav Kozub a položil jsem mu  pár 
otázek:

Kde jste vyrůstal a co jste studoval před seminářem?
Narodil jsem se před 36 lety v Šumicích u Uherského Brodu 
v podhůří Bílých Karpat, kde jsem vyrůstal až do svých 15 
let s mladším bratrem a sestrou. Mám také jednoho  synov-
ce, jednu neteř  a brzy budu strýcem potřetí. Na střední školu jsem chodil v Bystři-
ci pod Hostýnem, po jejím ukončení jsem pokračoval na vysoké škole dřevařské 
ve Zvolenu.

Co Vás vedlo k povolání kněžství?
Jako malý kluk jsem si nikdy nemyslel, že bych šel do semináře. Měli jsme výbor-
ného pana faráře, kterému nikdo neřekl jinak, než pan profesor, protože byl dříve 
učitelem na gymnáziu. U něj jsem získal základy náboženského vzdělání, které 
mi musely vystačit do mých 25 let. Byl jsem vychovaný v úctě k Bohu, ale zároveň 
jsem z něj měl určitý respekt. V mých představách fi guroval Bůh, který dbá na 
pořádek, který mne chce změnit tak, že bych to už nebyl já. Po ukončení studia 
a nástupu do zaměstnání jsem začal zjišťovat, že s Bohem je to trochu jinak. Došlo 
mi, že jestliže byl Ježíš Kristus pro mne ochoten zemřít, má mne opravdu rád. 
Toto zjištění mi zcela převrátilo život. Před tím byla má víra jako závaží, které je 
na kýlu lodi a tím ji stabilizuje a zároveň zpomaluje. Teď se mi víra stala motorem, 
který žene loď kupředu. Postupně jsem zjišťoval, že Bůh lidi proměňuje tím, že 
jim nechává ty vlastnosti, které mají, pouze je očišťuje a projasňuje. Začal jsem 
objevovat co vše mi dává křest a biřmování, co vše jsem v těchto svátostech dostal, 
ale nevyužíval. Uvažoval jsem: “Když jsem od Boha tolik dostal, co bych mohl dát 
já jemu.“ Přemýšlel jsem o vstupu do řádu nebo do semináře.  Změna života mi 
však připadala příliš náhlá, aby to byla pravda. Proto jsem čekal, zda mé nadšení 
neopadne. Navíc jsem musel nějak dokončit práci, kterou jsem měl rozdělanou. 
Trvalo ještě 3 roky, než jsem byl přijat do semináře.    

Studoval jste v Římě. To jste se rozhodl sám nebo Vás tam někdo poslal?
Do semináře jsem nastoupil až ve 30 letech. S nějakým velkým studiem jsem 
nepočítal. Krátce před ukončením druhého ročníku mi otec rektor nabídl, zda 
nechci jít studovat do Říma. Byl jsem nabídkou zaskočen a nechal jsem si týden 
na rozmyšlenou. Po zvážení jsem se rozhodl do Říma odjet. 

Jak vypadá studium v Římě, co vás překvapilo nebo potěšilo?
Samotné studium teologie se od studia u nás příliš neliší. Avšak teprve v Římě 
jsem si uvědomil světovost církve. V ročníku nás bylo asi 50 % cizinců: Češi, 
Slováci, Ukrajinci, Lotyši, Bulhaři, Jihoameričané, Afričané, Filipinci, Španělé, 
ti všichni vyznávají stejného Krista jako my. V Římě jsem  zažil katolicitu (všeo-



becnost) Církev v praxi. Pro mnohé cizince je těžké pochopit evropskou kulturu.  
Vzpomínám si na jednu příhodu. Profesor nám přednášel, že si staří hebrejové 
museli „koupit“ ženu. Přihlásil se jeden černoch a říká, že to nechápe. Když se ho 
profesor ptá, co nechápe na tom, že museli za ženu zaplatit, černoch mu odpoví: 
„Ale u nás platí žena za chlapa“. 

V čem se život v Římě liší od našeho každodenního života? 
V Itálii se vstává později než u nás. Běžná italská snídaně je jedna sušenka a kafe, 
skoro nesnídají. Obědu také nevěnují velkou pozornost. Hlavním jídlem je veče-
ře. Předkrmem  jsou hodně často  těstoviny  s nejrůznějšími omáčkami a parme-
zánem. Hlavní jídlo se skládá z masa, zeleniny (hrášek, fazolky...), pak následuje 
zákusek, sýr. Jídlo se zapíjí vínem nebo čistou vodou. 
 Silniční předpisy jsou pro Italy pouze doporučením. Bylo zcela běžné, že jsem jeli 
při povolené rychlosti 40 km/hod. osmdesátkou a všichni nás předjížděli. Jinak 
jsou Italové, ač se to na první pohled nezdá,  výborní a ohleduplní řidiči.      
Děkuji za rozhovor a přeji za všechny farníky hojnost Božího požehnání. Doufá-
me, že se Zábřeh stanem místem, na které budete jednou rád vzpomínat.                            

Petr Krňávek

KŘESŤANSKÝCH DEMOKRATŮ SE PŘEDSTAVUJE
Asi jste postřehli, že v květnu se v Katolickém domě konala taneční zábava. Mezi 
pořadateli byl i Junior klub křesťanských demokratů. Někteří už možná tušíte, co a 
kdo se za tímto názvem skrývá. Těm, kteří to dosud nevědí, bych chtěl tento klub 
představit. 
Junior klub křesťanských demokratů (JKKD) je občanské sdružení aktivních mladých 
lidí ve věku 15-35 let. Spojují nás společné názory, založené na křesťanskodemokra-
tických hodnotách a tradicích. JKKD je úzce spojen s KDU- ČSL, protože tato strana 
zastává politiku založenou na křesťanských tradicích a konzervativních hodnotách. 
Mezi hlavní aktivity JKKD patří pořádání seminářů, konferencí na různá témata. Tyto 
mají přispět k osobnímu rozvoji nejen našich členů, ale i široké veřejnosti. Mimo to 
pořádá i různé společenské akce, koncerty, plesy, atd. Junior klub je aktivní i na mezi-
národní úrovni- je členem mládežnické organizace Evropské lidové strany. 
A co konkrétně děláme my v Zábřeze? Hlavním projevem naší činnosti byla zmiňova-
ná májová taneční zábava. V konání podobných akcí chceme v budoucnu pokračovat. 
V plánu máme i další akce. Jaké - nechte se překvapit. Nejsme seskupením mudrců, 
kteří by trávili hodiny debatováním nad velkými fi lozofi ckými problémy. Jsme parta 
mladých lidí, kterým není jedno, co se okolo nich děje. Pokud cítíte potřebu dělat 
něco víc, než jen celé dny koukat do televizní nebo počítačové obrazovky, rádi vás 
mezi sebou přivítáme. Více informací hledejte u Lukáše a Petra Bartošových (tel: 607 
721 090; e-mail: petrikbartos@seznam.cz), popřípadě na internetové adrese www.ju-
niorklub.cz                                                                               Petr Krňávek

LUNA bude o prázdninách vycházet jednou za 14 dní. Opožděně přejeme našim 
čtenářům a příznivcům krásné prázdniny.                                          redakce LUNY
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