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23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník

IN  ORMACEF
A
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Bože, tys nám poslal Vykupitele 
a přijímáš nás za své syny; 
pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, 
aby všichni, kdo věří v Krista, 
dosáhli pravé svobody a věčného dědictví. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

ŽALM 90 Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení 
do pokolení! 

1: Mdr 9,13-18   2: Flm 9B-10.12-17 Ev. Lk 14,25-33
Ordinárium: Olejníkovo č. 502    příští neděli: Břízovo č. 503

Mnoho lidí jde za Ježíšem.
Vědí, že jeho cesta vede 
do Jeruzaléma a na Golgotu?     
Spásy můžeme dosáhnout, 
jen když následujeme Ježíše 
a zachováme mu věrnost. 
Ježíš však od nikoho 
nevyžaduje nemožné. 
Každého volá na té cestě, 
která je mu vlastní. 
Větší zřeknutí se, 
které vyžaduje od některých, 
je druhou stranou větší lásky, 
ke které jsou povolaní.

„ze stolu Božího slova“ 



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
středa   8. září   Svátek Narození Panny Marie

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU NA MĚSÍC ZÁŘÍ
Úmysl všeobecný - aby byli staří lidé považováni za přínos pro růst 

duchovních a lidských hodnot společnosti.
Úmysl misijní  - aby se v Africe vytvořila opravdová bratrská 

spolupráce mezi všemi, kdo pracují na růstu 
a rozvoji církevních společenství.

Úmysl národní  - za ty, kdo se podílejí na výchově dětí v naší 
zemi, aby jejich životní poslání přispívalo k rozvoji osobnosti člověka.

Tuto  neděli 5. září: 
� Mše svaté v Zábřeze a ve Zvoli  s P. Romanem Musilem. Sbírky v těchto farnostech 

budou určeny pro jeho misijní farnost na Haiti.
� Hody v Rovensku v 7.30 hod., požehnání v 15.00 hod. 
� Žehnání nové křtitelnice v Hoštejně v 9 hod. 
� Hody v Hněvkově v 11.15 hod.
� Putování ke sv. Mikuláši do Maletína se mší svatou v 15 hod.
� Liturgii mše svaté ve farním kostele v Zábřeze v 18 hod. doprovodí Rytmická schola od 

sv. Bartoloměje
   

VARHANNÍ KONCERT
V rámci Hudebního festivalu, který probíhá každý podzim pod záštitou Arcibiskupství 

olomouckého, jste v pondělí 6. září v 18.30 hod. zváni na KONCERT 
do  v kostela sv. Bartoloměje v Zábřeze. Zazní skladby pro trubku 
a varhany v podání Vladimíra Rejlka - trubka a Vladimíra Roubala 
- varhany.
Bývalí účastníci exercicií v Praze na Loretě si jistě vybaví nevšední 
zážitek ze Strahovského kláštera premonstrátů, kde měli možnost 
obdivovat umění varhaníka Vladimíra Roubala.
 Stejný koncert se rovněž v pondělí 6. září od 16.30 hod. uskuteční 
ve svébohovském farním kostele.   

ZÁJEZD DO VYSOKÝCH TATER. Orel Rovensko pořádá ve dnech 16.-19. 9. 2004 zá-
jezd do Vysokých Tater - máme tři místa volná. Cena 1700 Kč. Přihlášky a další informace 
Josef Šincl tel. 777 284 002

ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ je ve vývěsce kostela sv. Bartoloměje. První hodi-
na výuky náboženství bude v týdnu od 13. září. 
Jestřebí v pondělí 6.9. ve 14.30; Rájec 9. 9. ve čtvrtek ve 14.30 hod.                  P. Ján Čukáš

BIBLICKÉ HODINY po prázdninách zahájíme v úterý 21. září na faře. I letos se budeme 
zamýšlet na biblickými texty čtenými při nedělní liturgii. Zváni jsou nejen dosavadní účast-
níci, ale i všichni noví zájemci.                                                                   Mgr. Jana Nováková

PŘÍPRAVA K PŘIJETÍ SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ. První setkání biřmovanců bude 
v neděli 12. září v 19 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Přijít mohou i ti, kteří zatím nevyplnili 
přihlášku, zúčastnit se mohou i ti, kteří biřmování přijali a chtějí prohloubit společenství 
s církví v duchu svatém.                                                                                    P. František Eliáš



Loňská pouť na Vře-
sovou Studánku.
„POŽEHNANÉ KOPCE“ je 
název videozáznamu z loňské 
pouti na Vřesovou Studánku, 
při které mši svatou celebroval 
olomoucký arcibiskup Mons. 
Jan Graubner. Na premiéru 
tohoto dokumentu z dílny 
pana Jana Šmída jste zváni ve 
čtvrtek 9. září v 19 hod. do farní 
knihovny v Zábřeze. 

Letošní velká  pouť na Vřesovou Studánku ke cti Panny 
Marie Bolestné bude v sobotu 11. září ve 14.30 hod.  
POUŤ K ŠUBRTOVĚ KAPLI. V den Památky Panny Marie Bolestné, ve středu 15. září 
se mše svatá v 17.30 hod. přesouvá z farního kostela k  Šubrtově kaplič-
ce. Po skončení mše svaté připraví mládež pro děti ohniště, kde si budou 
moci opéct něco k snědku.
 

V SOBOTU 18. ZÁŘÍ NÁS OTEC ARCIBISKUP JAN ZVE NA POUŤ 
DO OLOMOUCKÉ KATEDRÁLY, KDE BUDOU VĚŘÍCÍ ZÁBŘEŽSKÉ-
HO A ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU PROSIT ZA NAŠE RODINY A 
TAKÉ ZA  DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ. 

PODĚKOVÁNÍ
Upřímně děkuji všem, kteří přispěli k vydařené oslavě 750 let města Zábřeha 
a výročí 250 let farního kostela sv. Bartoloměje při slavnostní bohoslužbě na 

náměstí. Ať vám Pán žehná.                                                P. František Eliáš

ROZLOUČENÍ
V noci 31. srpna 2004, v kruhu svých bratří zaopatřen svatými svátostmi, za zpěvu Salve 
Regina, tiše zemřel  bratr a otec fr. Jiří Maria Leopold Veselý O.P.
Ve středu 8. září 2004 ve 14.30 hod. na svátek Narození Panny Marie bude při mši svaté 
v dominikánském kostele Neposkrvněného Početí v Olomouci rozloučení  s P. Jiřím Maria 
Leopoldem Veselým a poté bude jeho tělo uloženo do řádového hrobu. 
Před několika lety celebroval v zábřežském farním kostele s P. Josef Opluštilem a mnozí jste se 
zúčastnili jeho přednášky v Katolickém domě. Byl s ním natočen zajímavý pořad, který odvysílala 
ČT 2 v minulém roce. Vzpomeňme na něj v modlitbě a zároveň si berme příklad z jeho křesťanské 
radosti, optimismu a humoru, který jej provázel až k závěru života.   

Nabízíme možnost posbírat si jablka (na mošt nebo na „jabkovici“) 1kg za 0,90 Kč. 
Manželé Ryšaví. Mobily: 603 463 070; 605 122 354.
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SBÍRKY Z MINULÉ NEDĚLE
Zábřeh 49.390; Zvole 2.330; Svébohov 1.160; Jedlí  1.800 Kč
Tatenice 800; Hoštejn 490;  Kosov  430; Lubník 725 Kč
DARY ZÁBŘEH: v měsíci srpnu jste na kostel sv. Barbory darovali 1.800 Kč. K dnešnímu 
dni celková částka činí 152.425 Kč. 
Všem dárcům ať odplatí Pán.                                                P. Jaroslav Přibyl a P. František Eliáš

KURZ PŘIROZENÉHO PLÁNOVANÉHO RODIČOVSTVÍ. Se začátkem škol-
ního roku začne opět i Kurz přirozeného plánování rodičovství. začneme v ne-
děli 5. září ve 14. hod. na faře v Zábřeze. První lekce je zdarma a nezavazuje 
k účasti na celém kurzu. Bližší informace: manřelé Sittovi, tel. 583 411 115.

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

� SBÍRKA Z NEDĚLE 29. SRPNA: Postřelmov 2.510 Kč + 2.000 Kč dar, Lesnice 
1.510 Kč + 1.000 Kč dar, Dlouhomilov 640 Kč (včetně Hrabišína). Všem dárcům Pán Bůh 
zaplať. 

� ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB: v Postřelmově bude v úterý 7. září bohoslužba 
slova, začne už v 17.30, v 18.30 bude v kostele zkouška chrámového sboru. V neděli 12. 
září mše svatá v Chromči nebude. 

� SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE OSLAVÍME V BRNÍČKU V NEDĚLI 
12. 9. Při bohoslužbě, která začne v 11 hod., požehná Mons. Milán Kouba, generální vikář 
Olomoucké arcidiecéze, nový prapor obce a také budou spuštěny nové věžní hodiny. 

� VELKÝ ÚKLID KOSTELA SV. MATOUŠE před „našima hodama“ bude tuto sobo-
tu 11. září dopoledne. Prosím, přijďte pomoct. 

� NA POUŤ DO OLOMOUCKÉ KATEDRÁLY V SOBOTU 18. ZÁŘÍ  pojede 
autobus – stejně jako vloni. Pokud to vyjde, navštívily bychom AKS Olomouc. Přihlášky 
u paní Matějové telefon 583 437 456. 

� VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ:
Postřelmov – fara: 1. + 2. ročník: pondělí 15.15 – 16.00; 
3. + 4. ročník: pondělí 13.30 – 14.15; 5. + 6. ročník: čtvrtek 15.00 – 15.45; 
7. – 9. ročník: čtvrtek 16.00 – 16.45.
Chromeč: Základní škola. 1. + 2. ročník: sudý týden čtvrtek, lichý týden středa 
14.00 – 14.45; 3. – 5. ročník: pondělí  14.00 – 14.45; 6. – 8. ročník: čtvrtek 14.45 – 15.30. 
Leština: Základní škola: 1. + 2. ročník: středa 14.00 – 14.45; 3. – 
5. ročník: středa 14.00 – 14.45 
Vyučování ve všech skupinách začíná v týdnu od 13. září 2004             P. Jiří Putala

Ohlášky
DO STAVU MANŽELSKÉHO HODLAJÍ VSTOUPIT:

Ing. Pavel Opravil z Chromče a Pavlína Mazáková z Vyšehoří 
svatba bude 25. září v Chromči.



DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ VE MĚSTĚ ZÁBŘEZE 
11. A 12. ZÁŘÍ 2001

CHRÁM SV. BARTOLOMĚJE 
FILIÁLNÍ CHRÁM SV. BARBORY 
ŠUBRTOVA KAPLIČKA PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ 

KOSTEL CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ U SÁZAVY budou otevřeny 
veřejnosti:
11. 9. otevřeno 9 – 12 a 13 – 17 hod., 12.9. otevřeno 10.30 – 12 hod., vstupné dobrovolné 
DŮM POD PODLOUBÍM, MUZEUM ZÁBŘEH
11. 9. otevřeno 9 – 17 hod., vstup zdarma

DOPROVODNÉ AKCE CELOMĚSTSKÉHO CHARAKTERU
Hra Zábřežské památky a Pamětní list
Hra pro jednotlivce i skupiny, děti i dospělé začíná i končí ve věži kostela sv. Bar-
bory či ve skautském táboře, kde si na začátku vyzvednete pracovní list. Budete 
plnit úkoly související s historií a památkami našeho města. Po splnění všech 
úkolů obdržíte Pamětní list.   
Zábřežské skautské dny 
Po deseti letech se opakují Zábřežské skautské dny, ve kterých bude pro návštěv-
níky řada nabídek – ukázkový skautský tábor, táborový oheň, hra, skautská vý-
stava, otevřené klubovny, horolezecká stěna, Country bál, nedělní skautská mše 
a další.
 

MALÁ SCHOLA. Po prázdninové pauze se opět začne scházet malá schola. První 
zkouška proběhne ve stedu 8.9.2004 v 15.30 na faře. Všechny srdečně zveme a tě-
šíme se na známé i nové tváře.                                                           Bára, Iva, Gabča

SVÉBOHOVSKÁ DRAKIÁDA SE BLÍŽÍ. Letos proběhne už pátý 
ročník, dá se tedy říci už tradiční, Svébohovské drakiády. Sejde-
me se v neděli 12. září nad Svébohovem u vodojemu. Ve 14.30 
hod. začne presentace doma stavěných draků a od 15.00 hod. 
vlastní soutěž v pouštění draků. Během odpoledne si budou 
moci zasoutěžit dospělí i děti v tradičních disciplinách jako 
je hod metrovým polenem nebo válečkem na nudle a ji-
ných branných dovednostech. Občerstvení po celé odpo-
ledne zajištěno (mimo jiné i „svébohovské bramboráky“).                        

Na vaši účast se těší „svébohovští“

INFORMACE PRO MINISTRANTY:
� Výlet na kolech v neděli 12. září. Odjezd od fary v 13.15 hod. Cíl cesty – zamí-

říme do okolí Drozdovské pily. 
� Ministrantský den v sobotu 25. září v Hranicích na Moravě. 
Bližší informace o obou akcích najdete na ministrantské nástěnce v sakristii 



VÝLET S OTCEM JANEM
 Jsme společenství mladých lidí pod ve-
dením otce Jana a každý pátek se scházíme 
na zábřežské faře. A ve dnech 15.- 20. srpna 
nám otec Jan nabídl výlet do svého rodného 
kraje - východního Slovenska. 
Jelo nás nakonec 14 plus jáhen Vraťa a otec 
Jan. Vlak vyrazil v neděli kolem oběda. Ces-
tu jsme si zpříjemňovali hraním na kytaru, 
kterou hbitými prsty ovládal Lukáš Skrott. 
Do Olšanských Košic jsme dorazili po osmé hodině večerní. Ubytování nám poskytla ora-
toř tamního nádherného kostela. O jídlo, tudíž o snídaně a večeře se nám po celý výborně 
týden starala paní Čukášová. 
První den byly v plánu Košice. Tedy především úžasná katedrála zasvěcená svaté Alžbětě, 
košický seminář, zpívající fontána, se kterou jsme se jen těžko loučili. 
 V úterý nás čekal studený Herlánský gejzír. Tento gejzír pracuje na principu artézské 
studny (jinak by byl teplý). Tryská jen v určitou dobu a jen krátce v rozpětí od 15 do 45 
minut, ale zato tryská velmi vysoko - až do 20 metrů. Ve středu nás ohromila horská dráha 
kousek od Košic. Byla na způsob ski bobů. Jezdili jsme všemi těmi zatáčkami a tunely jako 
draci. Zpátky jsme šli půl cesty pěšky. Ač bylo horko, les příjemně chladil a byl krásný 

výhled na celé okolí.  
 Pátý den našeho pobytu byl odpočinkový. 
Protože bylo velké horko, většina zůstala 
doma. Někteří však podnikli s otcem Janem 
malý výšlap do tamních kopců. Vyplašili jsme 
křepelky, jedli ostružiny a viděli celé košické 
údolí jako na dlani. V pátek, v den odjezdu, 
jsme se rozloučili a odjeli z košického nádraží 
směr domov. 
 Byl to nádherný výlet, za který bychom 
chtěli všem, kteří se o nás tak báječně starali, 

poděkovat. Budou nám chybět speciality paní Čukášové, pohádky bratra jáhna a budíčky 
otce Jana.                                                                                        Lenka Janů

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE. V pondělí 27. září, v předvečer svátku sv. Václava, 
proběhne v Katolickém domě od 20.30  hod. pod patronací spolku Metoděj a Junior klubu 
křesťanských demokratů Taneční rozloučení s létem. O hudbu se postarají DJ Radek Ha-
báň a DJ André. Cena: 40 Kč. Více informací v příštích číslech Luny.
 

MINIMÁRTY 2004 – aneb víkendová duchovní obnova pro děvčata ve věku 11 – 13 let 
bude 24. – 26. září. 
MÁRTY 2004 – aneb víkendová duchovní obnova pro děvčata ve věku 14 – 16 let bude 
15. – 17. října. 
Obě obnovy proběhnou na Olšanských horách. Přihlášky a bližší informace budou k dispozici 
v knihkupectví Barborka, částečně v příštích FI i u mne. Mgr. Jana Nováková

Za Lunu odpovídá Petr Krňávek, za jednotlivé příspěvky autoři © Luna 12. 8. 2004
Kontakt: luna.prispevky@post.cz     
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