
25. 1. 2004    Ročník XI.          
číslo 4

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník
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My Ježíše nevlastníme,
ale On vlastní nás.
Tato nejistota patří k víře. 
I pro křesťana Bůh 
„přebývá v nedostupném světle.“ 
Žádné slovo ho nemůže obsáhnout. 
Ani slovo Písma, které ho zjevuje. 
Určitá míra solidarity s těmi, 
kteří dnes trpí „nepřítomností Boha“ 
křesťanu nejen sluší, 
ale také se od něj vyžaduje. 

 „Ze stolu Božího Slova“

Všemohoucí, věčný Bože, veď nás, ať žijeme podle tvé vůle,
abychom zůstávali stále spojeni s tvým milovaným Synem 
a přinášeli hojný užitek. Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
 našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                               Amen

ŽALM 19  Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život.
Čtení 1: Neh 8,2-4a.5-6.8-10 2: 1 Kor 12,12-14.27 Ev. Lk 1,1-4;4,14-21
Ordinárium: Břízovo č. 503  příští neděli Ebenovo č. 504



SLOVO ARCIBISKUPA
Drazí bratři, začali jsme občanský rok, v něm vstoupíme do Evropské unie a po-
neseme větší odpovědnost. Zdá se, že jedním z hlavních problémů evropské spo-
lečnosti je nedostatek naděje. Pastoračním vyvrcholením roku by měly být Středo-
evropské katolické dny. Ty svým heslem ukazují na řešení: Kristus – naděje Evro-
py. Říkává se, že naděje se rodí jako dítě víry a lásky. Zdá se tedy, že jediná cesta 

opravdové pomoci Evropě je návrat k víře a lásce, aby znovu za-
svitla naděje. Kdo jiný může zapalovat víru než ten, kdo ji má? 
Kdo jiný může přinést Krista Evropě než křesťané? Budeme-li ře-
šit jen malé problémy světa, zachováme se tak, jako když lékař 
přítomný u havárie pomáhá hasičům a policistům, ale raněného 
nechá umřít. Budeme-li řešit jen problémy svoje a svých farností, 
budeme jak ten lékař, který se stará o sebe a raněného nechá bez 

pomoci. My křesťané máme v Evropě nezastupitelný úkol. Mnohé věci mohou dě-
lat druzí. Od nás se čeká to jediné: být jako Kristus, a to nejen 
doma, či v kostele, ale všude. Vneseme-li Krista do společnos-
ti, on ji uzdraví. Děkuji každému z Vás za spolupráci na hlavím 
úkolu, který máme před sebou. (ACO 1/2004)

� SVÁTOST SMÍŘENÍ v neděli 25. ledna (poslední neděli v měsíci), můžete  při-
jmout v kostele sv. Bartoloměje od 15 hod.                                      P. František Eliáš

� PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 2004. Setkání rodičů dětí, které v roce 2004 popr-
vé přijmou eucharistii bude v neděli 25. ledna v 15 hod. v Katolickém domě v Zá-
březe. Účast rodičů nutná!                                                                        P. Ján Čukáš

� BIBLICKÉ HODINY budou pokračovat od úterý 27. 1. od 17.30 hod. 
Jana Nováková

� PŘEDSTAVENÍ DĚTÍ, KTERÉ SE PŘIPRAVUJÍ K I. SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ, 
bude ve Svébohově a v Jedlí v neděli 1. února při mši svaté, v Zábřeze pak v pon-
dělí na svátek Uvedení Páně do chrámu v 17.30 hod.                            P. Ján Čukáš

� SVATÁ ZEMĚ 2004. Poutníci, kteří se chystají na cestu do Svaté země a mají pří-
stup na internet, mohou využít farních stránek http://rkfzabreh.webpark.cz, kde na-
jdou zajímavé odkazy o Izraeli, mapy a další informace. Připomínáme: platnost pasu 
musí být ještě půl roku po návratu z poutě!                                                           redakce

� POZVÁNÍ. Zveme všechny asistenty a vedoucí skupinek na společné setkání, kte-
ré se uskuteční u nás na Charitě Zábřeh v prvním únorovém týdnu. Přijměte tedy po-
zvání a přijďte si s námi popovídat a sdělit nám své zkušenosti. Každého z Vás pozve-
me ještě jednou osobně dopisem, který bude obsahovat kromě termínu setkání také 
výčetku výsledků TS.                       Luděk Diblík, zástupce ředitele

� IV. PLES CHARITY ZÁBŘEH bude v katolickém domě v pátek 30. ledna 2004 ve 
20 hod. K tanci hraje Veselá kapela a kapela Ivo Cygrýda. Vstupenky jsou k prodeji v 
Charitě Zábřeh od 12. ledna. Z výtěžku plesu bychom rádi, v rámci projektu Adopce 
na dálku, adoptovali dítě z Ugandy.      Luděk Diblík, zástupce ředitele



� PODĚKOVÁNÍ. Koledování skončilo, obsah pokladniček 
je sečten, výsledky jsou známy. Zbývá už jen vyjádřit velký dík 
a uznání všem, kteří se jakkoli zapojili do přípravy a průběhu 
Tříkrálové sbírky 2004. 
 Děkujeme místním asistentům, vedoucím skupinek a všem 
malým i velkým koledníčkům za jejich obětavost, ochotu, za to, že statečně snáše-
li zimu, únavu a někdy třeba i nevlídné přijetí. Ještě jednou Vám všem děkujeme 
a vyprošujeme požehnání pro Vás i Vaše blízké.          Pracovníci Charity Zábřeh

P.S.: Zvlášť bychom chtěli poděkovat i paní Kunčíkové, Václavkové a Rábelové, 
které (jakožto zástupci veřejnosti) s námi trávily dlouhé hodiny nad počítáním 
obsahu pokladniček.

� INZERÁT. DOMOVINKA, Charita Zábřeh potřebuje pro pracovní 
terapie svých klientek dvoulůžkový pletací stroj zn. DOPLETA případ-
ně jiné značky,. Kdo může věnovat nebo zapůjčit, ať se ozve na kont. 
tel. 583414622, DOMOVINKA, Charita Zábřeh 

� INZERÁT. Charita Zábřeh hledá do pracovního poměru zaměstnance, který 
bude pracovat na technickém úseku (opravy a údržba vozového parku a budov) 
a dále jako pečovatel u klientů. Hledáme spolupracovníka, kterému nebude cizí 
práce v duchu křesťanských hodnot a morálky.
POŽADAVKY: fyzická zdatnost, praktičnost a manuální zručnost, fl exibilita, pružná 
pracovní doba, smysl pro zodpovědnost a pro práci v kolektivu, samostatnost, rozhod-
nost, svědomitost, pozitivní vztah k lidem, komunikativnost, znalost výpočetní techniky 
– Windows, Word, Excel, řidičský průkaz sk. B, praxe v řízení motorového vozidla.

 Dále požadujeme osobní životopis s uvedením profesní kariéry. Předpokláda-
ný nástup únor 2004. Písemnou přihlášku, prosím, doručte (je možné i poštou) na 
adresu: Charita Zábřeh, Žižkova 15, 789 01 Zábřeh. 

� VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výbor Spolku Meto-
děj Zábřeh, vypisuje výběrové řízení na funkci 
provozního ředitele Katolického domu. Základ-
ní požadavky jsou střední vzdělání, přehled v oblasti kultury, manažerské schop-
nosti, základní ekonomické znalosti, znalost práce na PC (word, exel, internet).
 Vítána je praxe v řídící funkci, praxe v oblasti kultury a znalost cizího jazyka 
(němčina, angličtina).
 Žádost, která musí obsahovat profesní životopis a vypracovaný projekt „Akti-
vity v Katolickém domě“, zašlete do 13. února na adresu Krňávek Jiří, Strejcova 
25, 789 01 Zábřeh. Výběrové řízení proběhne v 9. týdnu 2004. Další informace o 
náplni činnosti ředitele je možno získat na telefonním čísle 583 412 108.
Výbor Spolku Metoděj Zábřeh si vyhrazuje právo uzavřít výběrové řízení bez vý-
běru některého z uchazečů. 

Za výbor Spolku Metoděj Zábřeh  Krňávek Jiří – předseda
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SBÍRKY Z MINULÉ NEDĚLE
Zábřeh 9.120; Postřelmůvek 400; Jedlí 2.000; Svébohov 2.000; Zvole 2.700; Tateni-
ce 1.270; Hoštejn 8.402; Lubník 480. Všem dárcům ať odplatí Pán.

P. František Eliáš

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ FARNOSTI ZÁBŘEH V ROCE 2003
 V pondělí 19. ledna se sešla na faře v Zábřeze ekonomická rada farnosti. Zhodno-
tila hospodaření v roce 2003.Zpráva je vystavena ve vývěsce kostela sv. Bartoloměje u 
rozvrhu bohoslužeb.                                            Ekonomická rada farnosti 

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

SBÍRKY NA OPRAVY: Cotkytle 1.280; Štíty 1.500; Horní Studénky 1770; Klášte-
rec 1.700,- 

STATISTIKA DUCHOVNÍ SPRÁVY 
Křty:  Cotkytle 1; Horní Studénky 0; Klášterec 2; Štíty 9
Pohřby:  Cotkytle 6; Horní Studénky 7; Klášterec 4; Štíty 6
Církevní sňatky:  Štíty 1

� Ve čtvrtek 29. ledna proběhne DĚKANSKÁ VIZITACE FARNOSTÍ POSTŘELMOV, 
LESNICE A DLOUHOMILOV. Součástí vizitace bude i mše svatá v 8.00 v kostele sv. Ma-
touše v Postřelmově. 

� SBÍRKA Z NEDĚLE 18. LEDNA: Postřelmov 2.600 Kč + 1.120 Kč z „Černouška“, Les-
nice 1.460 Kč, Dlouhomilov 3.320 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Příští neděli je měsíč-
ní sbírka v Postřelmově a Lesnici. 

� PŘEDSTAVENÍ DĚTÍ, KTERÉ SE PŘIPRAVUJÍ K I. SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ, bude 
v Chromči v neděli 1. února při mši svaté v 11.00 hodin. 

� ADORAČNÍ DEN FARNOSTI DLOUHOMILOV prožijeme v neděli 8. února. Bude 
to den našich modliteb za celou diecézi a také den vzájemných modliteb naší farnosti a bo-
hoslovců Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. Od 13 hodin bude v kostela 
vystavena Nejsvětější svátost k soukromé adoraci. V 15.30 bude mše svatá a po ní společné 
ukončení a svátostné požehnání.                         P. Jiří Putala

Farníci z Klášterce přejí hodně zdraví a Božího požehnání k životnímu jubileu

panu Jaroslavu Beranovi z Klášterce
a děkují mu za dlouholetou pomoc při opravách kostela.

 P. Radomír Šidleja

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO
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Velká vánoční hliníková soutěž uzavřena
 Po dvou a půl měsících konečně známe 
výsledky sbírky Nepotřebným přispějeme na 
potřebné. Ve čtyřech sklenicích se dohroma-
dy sešlo 23 241 deseti a dvacetihaléřových 
mincí, jejichž peněžní hodnota je 3356 Kč. 
Desetníků je 12 913 ks a dvacetníků 10328 
ks. Celková váha desetníků a dvacetníků je 
15,45 kg. Všechny výše uvedené údaje jsou 
rozhodující pro doprovodnou Vánoční hliní-
kovou soutěž. Jména jejich výherců se dozvíte 
v příští Luně, protože ještě jedna z poloviny plná sklenice s několika typy a spoustou desetní-
ků byla až do dnešního dne v Ledňáčku. Mimo to jste nám do sbírky přispěli i 295 padesátníky 
a několika desítkami mincí vyšší hodnoty, jejichž celková hodnota činní 133 korun. Celkový 
součet všech peněz ze sbírky se dozvíte v některé z příštích Lun. Ve sklenicích jsme také našli 
několik desítek mincí cizích měn (z bývalého SSSR, německé, …). Chtěli bychom poděkovat za 
obětavou a nezištnou pomoc p. Weiglerové z Hoštejna za vytřídění „zrna od plev“ (desetníků 
od dvacetníků, …), Tomáši Hamplovi za dopravu mincí do Hoštejna a zpět a za jejich přepočí-
tání v počítačce, pracovnicím Ledňáčku, zvláště p. Macákové, za přechovávání, střežení a ma-
nipulaci s těžkými sklenicemi a všem, kteří do této sbírky přispěli. Stále však ještě nevíme, jak 
s penězi naložíme. Proto vás prosíme, kdybyste měli jakýkoli tip, jak s nimi naložit, řekněte jej 
některému ze zvoníků nebo p. Macákové v Ledňáčku.   

Tříkrálová hra z Rosic
Tak zní název lidové divadelní hry, kte-
rá měla úspěšnou premiéru 11. 1. 2004 
v Katolickém Domě. Hra byla napsána 
v 19. století a děj nám připomínal naro-
zení Pána. Na této hře se podílelo mno-
ho herců z řad zábřežské mládeže, tak i 
zkušených herců z Divadélka na okraji. 
K divadelnímu výkonu přispěli všichni 
svou ochotou, vzájemnou spoluprací a 
nadšením pro hraní. Panu Michalčíkovi, 
který měl s námi „svatou trpělivost“, patří náš velký obdiv a dík.
    Bára Hamplová, obr. Jan Stejskal

Vyúčtování Lunapokladny. Do Lunapokladny v kostele nám kromě známek, de-
setníků a příspěvků dáváte také drobné fi nanční dary. Tyto peníze si evidujeme a uschová-
váme. V současné době je stav naší pokladny 994 Kč. Z této částky pošleme 50 korun jako 
úhradu poštovného za zasílání informací z centra pro mládež, které vám v Luně nabízíme. 
Ze zbývajících peněz budou hrazeny ceny do soutěží, drobné režijní náklady atd. Za všech-
ny příspěvky děkujeme.           Anežka Skrottová, Petr Krňávek
 

Oprava: V minulém čísle Luny jsme chybně uvedli údaj o místě konání fl oorbalového 
turnaje. Ten se konal v Rovensku, ne v Troubelicích, jak jsme mylně uvedli. Čtenářům se 
omlouváme.          red.

Za Lunu odpovídá Petr Krňávek a František Friedl, za jednotlivé příspěvky autoři  Kontakt: luna.prispevky@post.cz
© Luna 22.1. 2004



WELZLOVI NÁSLEDOVNÍCI
 Vernisáž výstavy fotografi í, jejichž autory jsou současní zábřežští cestovatelé, proběhne 
ve čtvrtek 29. ledna 2004 v 17.00 hod. v galerii Tunklův Dvorec v Zábřehu. Výstav potrvá 
do 27. února 2004.

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM ZÁBŘEH – KATOLICKÝ DŮM 
Klub maminek  – vždy v úterý od 9.00 hodin.
Dětský klub Barvínek  – vždy ve čtvrtek od 9.30 hodin.
Kondiční cvičení pro ženy  – vždy ve středu v 19.00 hodin

27. 1.  Klub maminek -  Takoví jsme byli… vzpomínání při fotografi ích na naše dětství 
 3. 2. Klub maminek – Kosmetická poradna, kosmetické služby pro maminky. 

ŽENÁM A DÍVKÁM !
 Blíží se termín duchovního a relaxačního pobytu na Velehradě!
 I v letošním roce jsme pro Vás připravili pobyt v exercičním domě Stojanov, pod du-
chovním vedením P. Lva Eliáše, v termínu od pátku 26.3. do pátku 2.4. Cena tohoto po-
bytu (o 1den je prodloužen) včetně dopravy autobusem na Velehrad, činí 2 000,- Kč. Cena 
zkráceného pobytu do středy 31.3. činí 1460,- Kč. Odjezd autobusem z Valové bude včas 
upřesněn (předpokládáme v 16.00 hodin). Vzhledem k organizačnímu zabezpečení  je tře-
ba přihlásit se do pátku 19. 3. a zaplatit zálohu 500,- Kč.Těšíme se na setkání s Vámi.
                                                   Alena Enterová a Lenka Hamplová Kontakt: 583 415 327/kl. 33

Spolek Metoděj nabízí pronájem kancelářské místnosti v Katolickém domě o rozloze 25 m2. 
Bližší informace na telefonním čísle 583415327 nebo 583412108.  

VICEPREZIDENT ČKA PRAHA V ZÁBŘEHU
 Spolek Metoděj v Zábřehu přivítal 15. ledna 2004 v Katolickém domě vzácného hosta, 
historika PhDr. Jana Stříbrného viceprezidenta České křesťanské akademie Praha. Přednáš-
ka na téma „Zamyšlení nad historickou pamětí národa“ reagovala na obavy současníků z vy-
trácení smyslu po národní hrdosti a zdravém sebevědomí. Dr. Stříbrný podal ucelený ex-
kurs do české historie a jasně vymezil východiska z dnešní naší národní situace. Zdůraznil 
naši společnou snahu přijmout své dějiny jako celek a započít s léčbou naší rozpolcené pa-

měti. Přiznat své poklesky a viny, 
jak nás učí Jan Pavel II. svými pro-
hlášeními v roce milénia. Měli by-
chom vykládat naše dějiny v ev-
ropském kontextu, připravit se 
na proces prolínání etnik, konec 
krátkého údobí monolitní české 
společnosti. Oživit zdravý patri-
otismus a vlastenectví především 
u mládeže by měl být naším úko-
lem. Pokud budeme sebevědomý 
a kvalifi kovaný národ, obhájíme 
své češství i v nově transformova-
né Evropě, kde zvláště křesťané 
mají svou nezastupitelnou roli. 
Přednáška vyústila v živou disku-
zi.          Ing. Mgr. František Srovnal


