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18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník
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Dědictví, sklizeň i úspěch: 
všechno je dobré, ale člověk 
se vystavuje nebezpečí, 
že se stane tvrdým 
vůči bližnímu a tupým 
vůči požadavkům Boha. 
Když se vlastník 
stává posedlým 
svým majetkem, 
není už schopný 
chápat Boží skutečnost 
a míjí smysl svého života.   

ze stolu Božího slova“

Bože, štědrý dárce milosti, ty jsi nás stvořil,
ty udržuješ náš život a vedeš nás; 
buď stále s námi a slyš naše prosby: 
obnovuj v nás a udržuj svou milost, kterou jsme od tebe přijali. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků

ŽALM 90 Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení!
1: Kaz 1,2; 2,21-23             2: Kol 3,1-5.9-11     Ev. Lk 12,13-21       
Ordinárium:  latinské č. 509    příští neděli Břízovo č. 503



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
středa   4. srpna Památka sv. Jana Marie Vianneye
pátek   6. srpna  SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

� ZA SVATÝM MIKULÁŠEM DO MALETÍNA se vypravíme tuto neděli 1. srp-
na. Mši svatou budeme slavit ve 14.30 hod.                               P. František Eliáš

� PONDĚLÍ 2. SRPNA – SVÁTEK PORCINKULE
 Porciuncula je malá kaplička pod assiským kopcem, za-
svěcená Panně Marii Andělské. Jak se uchovalo v paměti, vy-
prosil si sv. František od Krista odpustky pro věřící, kteří tam 
připutují a budou prosit o odpuštění trestů za své hříchy.
 Plnomocný odpustek se uděluje věřícímu, který se zbož-
ně pomodlí Otčenáš a Vyznání víry během návštěvy farního 
kostela o dni 2. srpna, na nějž připadá „porciunkulový“ od-
pustek, při splnění ostatních podmínek: svátost smíření, eu-
charistie a nemít zalíbení ani v lehkém hříchu (Enchiridion 
odpustků).
 V Zábřeze bude tento den slavena ve farním kostele mše svatá v 9.30 hod.

� SVÁTOST SMÍŘENÍ můžete přijmout ve farním kostele v Zábřeze jako každý 
první pátek v měsíci. Dne 6. srpna to bude od 17.00 hod. 
 V neděli  8. srpna bude od  17 hod. zpovídat v zábřežském kostele novokněz 
P. Josef Rýznar.                                                                               P. František Eliáš

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

� SBÍRKA Z NEDĚLE 25. ČERVENCE: Postřelmov 3.700 Kč, Lesnice 2.140 Kč + 
1.000 Kč dar, Dlouhomilov 750 Kč. Tuto neděli je měsíční sbírka v Lesnici a v Po-
střelmově je sbírka na dokončení kaple sv. Františka.

� ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB: Mše svatá bude v příštím týdnu v Po-
střelmově jenom ve čtvrtek 5. srpna v 18 hodin – v úterý bude bohoslužba slova, 
páteční mše svatá nebude. Ve středu nebude mše svaté v Leštině. Ve čtvrtek 5. 
srpna nebude mše svatá v Chromči, stejně tak nebude mše svatá v neděli – mše 
sv. bude v Chromči v sobotu v 16.30 hodin s nedělní platností. Příští neděli bude 
mše svatá v Dlouhomilově výjimečně už v 11 dopoledne. 

� POUŤ KE KAPLI SV. FLORIÁNA. Srdečně zveme všechny věřící na pouť 
v Dlouhomilově na Skalce. Tato pouť při slavnosti nanebevzetí Panny Marie byla 
v minulosti spojená s uctíváním sv. Rocha (svátek 16. srpna), ochránce před mo-
rem. Mše svatá bude slavena v sobotu 14. srpna ve 14.30 hodin. Po mši svaté bude 
Mysliveckým sdružením připraveno u místní sokolovny posezení s občerstvením. 
V případě nepříznivého počasí bude mše svatá ve farním kostele.      P. Jiří Putala 



POUTĚ V SRPNU
POUŤ K PANNĚ MARII NANEVBZATÉ VE ŠTÍTECH

V NEDĚLI 15. SRPNA.
MŠE SVATÉ V 9.00 A 10.30 hod.; SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ VE 14.30 hod.

                                                                           P. Radomír Šidleja

POUŤ KE SV. ANNĚ DO HOŠTEJNA
Poutní mše bude sloužit bývalý hoštejnský farář, P. František Pe-
trík (Fero) v 8.30  a v 10.30 hod. Odpoledne ve 14.30 hod. bude 
uděleno svátostné požehnání.
P.S. Jestliže vše dobře dopadne, bude při mši sv. v 8.30 hod. po-
žehnána nová křtitelnice z dílny akademického sochaře Petra 
Váni. (změny v poutní den: Tatenice: mše sv. v 10.30 hod, Kosov: mše 
svatá se nekoná)                            za hoštejnské farníky Luděk Diblík

HLAVNÍ POUŤ ROKU 2004 K P. MARII, OCHRÁNKYNI ŽIVOTA.
se koná ve Zlatých Horách v sobotu 14. srpna 2004

8.30 hod.  Křížová cesta pro děti a dospělé, 
11 hod.  MŠE SVATÁ - slouží olomoucký světící biskup mons. JOSEF HRDLIČKA 

se spolubratry v kněžské a jáhenské službě . Celou slavnost doprovází pě-
vecký sbor Collegium vocale Olomouc.

14 hod.  Svátostné požehnání a slovo na cestu, ukončení poutě. 

Z Jeseníku pojede v tento den zvláštní autobus od kostela v 9 hod. Kyvadlová doprava z vlakové-
ho nádraží ve Zlatých Horách odjíždí v 9.00h., 10.15h. Zpět z poutního místa je rovněž zajištěna a 
zastavuje na všech obvyklých zastávkách. Další informace na tel. 584 425916. 

POUŤ
K PANNĚ MARII

NANEBEVZATÉ VE SVÉBOHOVĚ 
NEDĚLE 15. SRPNA 

MŠE SVATÁ 7.30 A V 10.30 hod., 
SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ V 15 hod.  

MARIÁNSKÁ POUŤ S KARDINÁLEM MEISNEREM V KRÁLÍKÁCH 
15. SRPNA 2004
Mariánská pouť o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v neděli 15. srpna 2004 se 
uskuteční na Hoře Matky Boží u Králík. Hlavním celebrantem pontifi kální mše sva-
té v 10 hodin bude kolínský arcibiskup Joachim kardinál Meisner. Odpoledne  ve 
13.30 hod. se kardinál Meisner zúčastní besedy s věřícími, kterou bude moderovat 
generální vikář diecéze královehradecké Mons. Josef Socha. 
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SBÍRKA  Z MINULÉ NEDĚLE 
Zábřeh 9.080,-; Svébohov 1.600,-;Jedlí 1.700,-; Zvole 2.830,-; Postřelmůvek 440,-; 
Hoštejn 1.552; Lubník 665; Tatenice 970 Kč.
DARY ZÁBŘEH: na kostel sv. barbory 1.000 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                      P. František  Eliáš a P. Jaroslav Přibyl

ZPRÁVY Z CHARITY
PROSBA O POMOC. Na Charitu Zábřeh se obrátili příbuzní pana 
Františka Šafáře  (83letý) z Loštic s prosbou o pomoc. Pan Šafář hledá 
rodinu/člověka, který by se mu staral o domácnost a zahradu. Bydlí 
v rodinném domě s garáží a zahradou. Zájemce by nemusel hradit nic 
za ubytování ani vodu, elektřinu a plyn. K dispozici by měl 2 – 3 poko-
je (dle domluvy). Pan František Šafář by potřeboval, aby jeho „spolu-
bydlící“ pečoval o dům a zahradu, uvařil mu a vypral. 
Zkuste se prosím zamyslet, zda neznáte někoho vhodného. Případ-
ným zájemcům sdělíme na sekretariátu Charity kontakt přímo na pana Šafáře.

� VÝSLEDEK SBÍRKY NA LITOVEL.Vývěsky v kostele i na jiných místech v Zá-
březe Vás v uplynutých dnech informovaly o ničivém tornádu v Litovli. Postiženým 
rodinám jste mohli pomoci mj. formou fi nančního příspěvku do jedné ze tří 3 poklad-
niček umístěných na Charitě Zábřeh (na sekretariátu, v Ledňáčku a na WC). V pátek 
23. 7. jsme pokladničky rozpečetili a sečetli jejich obsah. Suma sumárum jsme nalezli 
13 218 Kč. Na rozdíl od obvyklých sbírek nepřevládaly drobné mince, naopak nás pře-
kvapila četnost „modrých papírků“. Všem dárcům děkujeme za jejich štědrost, pomoc 
již byla odeslána potřebným do Litovle. 
 Případní zájemci o další příspěvek mohou částku zasílat přímo na účet Charity Li-
tovel (č. ú. 35-181 219 0297/0100).                 Za Charitu Zábřeh Eva Polášková

� INDII A BANGLADÉŠ POSTIHLY V TĚCHTO DNECH NEJSILNĚJŠÍ POVOD-
NĚ ZA POSLEDNÍCH DESET LET. Pomoci obyvatelům těchto zemí mohou i občané 
České republiky. Sdružení česká katolická charita vyhlásilo sbírkové konto na pomoc 
obětem povodní v těchto zemích. Účet: 369-369369369/0800 u České spořitelny, vari-
abilní symbol: 107 – Indická republika 152 – Bangladéš(Při platbě složenkou prosím 
uvádějte číslo konta ve tvaru: 3690369369369/0800, VS 107 - Indie a VS 152 - Bangla-
déš).
Kdo si chce ušetřit cestu a práci s vypisováním složenky, může dát dar  na faru či na 
Charitu v Zábřeze, odkud bude odeslán hromadně. 

� DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V ŘEPÍCH (PRAHA) 
NALÉHAVĚ HLEDÁ LÉKAŘE pro lůžkové oddělení následné péče 
(podmínka atestace 1. stupně z vnitřního nebo prakt. lékařství). Infor-
mace a kontaktní adresa MUDr. Dagmar Andrlová. Telefon ústředna: 
235 323 248, e-mail: konsolata@domovrepy.cz



Co je nového pod olomouckým Dómem
 Až na skalní podklad se dostali archeologové z olomoucké-
ho pracoviště Národního památkového ústavu při průzkumu 
někdejší arcibiskupské kočárovny, tedy jakési garáže pro kočá-
ry, na Václavském náměstí pod olomouckou katedrálou.   
 O tom, že šlo odjakživa o strategicky významné místo, his-
torikové nepochybují, ale stále se nacházejí další doklady. Nej-
starší pocházejí z takzvané kultury nálevkovitých pohárů doby 
kamenné, eneolitu.  Z pravěku ovšem na Svatováclavském ná-
vrší dominuje  doba bronzová, kultura  věteřovská, nazvaná 
podle známého  naleziště v Čechách. Tehdy tu bylo přímo hra-
disko, a  to poměrně rozsáhlé. Odborníci vedou diskuse, jestli 
bylo opevněné, nebo neopevněné. Jsou indicie, že snad opev-
něné bylo, ale defi nitivní závěr zatím neexistuje.“
 V hlubokém výkopu pod někdejší kočárovnou je patrná část věže,  jediný rozsáhlý fy-
zický pozůstatek dávného Olomouckého hradu, dnes skrytý pod barokní kaplí svaté Bar-
bory. Zajímavé otázky odborníkům klade patrná věžní brána.  Kolem  poloviny 13. století 
zřejmě byla průchozí, ale už ve druhé polovině století ji zazdili.  Není zcela jasné, jestli brá-
na vznikla hned při stavbě věže, anebo až druhotně, za nějakým účelem.  Rozhodně byla 
v provozu jen několik desítek let. 
 Uprostřed nádvoří před palácem, který bude sloužit Arcidiecéznímu muzeu, návštěv-
ník nepřehlédne studnu, třebaže  dnes zakrytou. Je také středověká, ale používala se pře-
kvapivě přibližně až do poloviny dvacátého století.  Studna je hluboká necelých devatenáct 
metrů a  po vyčištění  už je v ní opět voda. Je to takzvaná puklinová voda ze skalního pod-
loží. 
 Olomoučany a vůbec milovníky historie potěší zpráva, že na místě vykopávek  bude po 
nutném zafi xování zdí výstavní prostor. Vzácné doklady dávné olomoucké kultury tedy bu-
doucí návštěvníci Arcidiecézního muzea spatří na vlastní oči. 
                                                                                            Ze zpráv od olomouckých památkářů

JAK ŽILI A MODLILI SE NAŠI PŘEDKOVÉ VE STŘEDOVĚKU
 Hle, Pane, ohýbám před tebou kolena své mysli, svíjeje se v samých vnitřnostech těla i duše, 
abys nezatajoval ani neskrýval přede mnou slova spasení… Víš, Pane, že není ve mně ctnosti a že 
učenost jsem nepoznal. Jak tedy vejdu v mocnosti tvé a jak budu bojovat za spravedlnost? Jen tak, 
jestliže mne,od mladosti poučovaného, neopustíš až do stáří a kmetství, aby mé stáří bylo v hojném 
milosrdenství a abych dostačoval ve vyznávání tvé spravedlnosti a pravdy …. Tvůj je den a tvá je 
noc, v ruce tvé je světlo i tma. Prosím tebe, dej mi potřebné znamení, jímž bych rozeznával pravé 
od nepravého, dej mi čisté oko mého srdce, jímž bych rozlišoval světlo od temnot, dobré od zlého. 
Otevři mi poklad svých důvěrných řečí, dej mi v ústa řeč přímou a dobře znějící, abych neohroženě 
poznával tvou vůli, třebas bych musel pro ni zemřít. Dej mi rovnou váhu, abych mínění i slova 
svých protivníků vážil vahou lásky, aby se mi jen pravda líbila, byť ji kdokoli kázal nebo pravil, tak 
aby mé rozkoše v tvém svatém Písmě byly čisté, neposkvrněné žádnou snahou nevěstčích názorů, 
nýbrž líbané panenskými ústy milostné cudnosti. Dej mi přesladkou lásku Ducha svatého, dej 
mi lásku holubice, abych holubičím a nejupřímnějším pohledem a nejčistším srdcem objímal tvou 
přetrpkou pravdu, přijal ji za svou nevěstu a byl stálým milencem její utvářivé síly.“

Jan Milíč z Kroměříže před rokem 1372



Za Lunu odpovídá Petr Krňávek, za jednotlivé příspěvky autoři © Luna 29. 7. 2004
Kontakt: luna.prispevky@post.cz   

Příloha
k číslu 31/2004

Zpověď 
- nutné zlo nebo velký dar?
Když při hovoru mezi věřícími dojde na 
toto téma, mnozí z diskutujících by se v tu 
chvíli nejraději nenápadně ztratili. V tu 
chvíli si mnozí z nás vzpomenou na chví-
le, kdy se cítí trapně, když před knězem 
ve zpovědnici vyznávají své hříchy. Proto 
se zpovědi nevědomě, nebo i cíleně vyhý-
bají. Tento problém se týká především ně-
kterých z nás mladých, kteří ke zpovědi 

chodí jen několikrát do roka před největšími svátky.Výjimkou nejsou 
ani případy, kdy ke zpovědi nechodí vůbec. Je to pro ně velká škoda, 
protože zpověď je svátost. Jejím cílem není kajícníka vydeptat, ale 
vnitřně uzdravit a narovnat jeho vztah s Bohem a s ostatními lidmi. I 
když nejprve musí překonat obavy a zábrany, dary, které prostřednic-
tvím svátosti smíření dostane, jsou nesrovnatelně větší. Pro mnohé je 
problém vůbec ke zpovědnici dojít. Na toto téma jsem našel zajíma-
vý článek na internetu, který vám přináším: Přípravu na svatou zpo-
věď není třeba komplikovat. Patří k ní modlitba, protože se nejedná 
o technický úkon, ale o setkání s Bohem. Dále se upřímně zeptám, 
jak vypadá můj vztah s Bohem, se sebou samotným a s druhými lid-
mi. Není třeba hledat nějaké naprosté detaily, spíše upřímnost. Mohu 

použít například zpovědní zrcadlo z Kancionálu. Strach ze zpovědi není zase tak výjimeč-
ný, je třeba nemít z tohoto strachu strach. Ale Bůh nám dává také zakusit krásu zpovědi 
a odpuštění. On nás zná a není z našich hříchů překvapený. Falešná je také představa, že 
vyděsíme zpovědníka. Všichni jsme ve věcech hříchu tak podobní… Kněz Vám může s vy-
znáním jistě pomoci, nejste přece na zkoušce. Svátost je vždy osobním setkáním, kde kněz 
viditelně představuje Krista.

R.D. Mgr. Leo Zerhau, úvod Petr Krňávek  obr. Peťa Novotná, zdroj: www.katolik.cz

� JEŠTĚ NĚCO MÁLO K PŘIKÁZÁNÍ LÁSKY: „Bližní na zabití a láska“.
 Příkaz lásky k lidem v našem okolí se nám jeví jako něco, co je nad naše síly. Jak mohu 
milovat člověka, který mi je nesympatický? Nemohu přece své city znásilnit. Láska nás 
jistě nenutí, abychom potlačovali své negativní city a vůči všem nastavovali umělou bla-
hosklonnou tvář. K jedné věci se však musíme přinutit: musíme udělat otazník nad svými 
předsudky a pokusit se podívat se na druhého nově.                          (podle Anselma Grüna)
 

� PŘEČETLI A ZKUSILI JSME ZA VÁS MODLITBU ON LINE.
 V „Perspektivách“ Katolického týdeníku č. 29 jsme objevili článeček „Duchovní cviče-
ní on-line“ a vstoupili na www.jesuit.ie/modlitba.  Stránku nazvanou Posvátný prostor vy-
tváří irští jezuité jako návod ke krátké, asi 20 minutové meditaci nad písmem (přeložené 
do češtiny). Pokud se budete držet pokynů autorů, prožijete i uprostřed uspěchaného dne 
chvíli vzácného klidu a pokoje s Pánem Bohem.               redakce


