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29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník
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A
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ŽALM 121 

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.
1: EX 17,8-13  2: 2 Tim 3,14 - 4,2    Ev. LK 18,1-8 

V NEDĚLI 24.10. SBÍRKA NA MISIE VE VŠECH FARNOSTECH

Ordinárium: Ebenovo č. 504    příští neděli latinské č. 509

Všemohoucí Bože,
od tebe máme všechno dobré
a v tvých rukou je celý náš život; 
dej, ať chceme vždycky to, co chceš ty,
a ať ti sloužíme s upřímným srdcem. 
Prosíme o to skrze tvého Syna  Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.            Amen

Přijď království tvé!
Až do doby příchodu 
Božího království 
je čas pro stálou modlitbu. 
Volat dnem i nocí se nám 
jen tehdy zdá přehnané, 
pokud jsme ještě nepochopili 
celou bídu světa i svoji vlastní. 

„ze stolu Božího slova“



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí  18. října Svátek sv. Lukáše, evangelisty 
Byl s apoštolem Pavlem na cestě do římského vězení (Sk 27,1-28,16; Kol 4,14; Flm 24). Jako jediný 
zůstal v Pavlově blízkosti i při druhém vězení před smrtí v Římě (2 Tim 4,11). 
„Jediný Lukáš je se mnou... (Pavel je ve vězení, všichni ho ze strachu opustili. Jenom Lukáš, „milý 
lékař“ (Kol 4,14), je s ním a pečlivě mu pomáhá ve dnech před jeho umučením).“                  Misál 

SETKÁNÍ KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU se uskuteční ve středu 20. října. 
Mši svatou v 9.30 hod. bude koncelebrovat P. František Lízna, který se nedávno 
vrátil z pěší pouti do španělského Santiaga de Compostela (setkání bylo přelože-
no ze středy 13.10., protože P. Lízna byl ve středu ještě na Ukrajině).    

P. František Eliáš

KONCERT
V neděli 17. října ve 14 hod. v sálu Obecního úřadu ve Svébohově na 
HOUSLOVÝ KONCERT v podání František Novotný - housle a Bohumil 
Smejkal – housle, viola. 

VSTŘÍC BIŘMOVÁNÍ
Již třikrát jsme se setkali v pátek po večerní mši svaté na pří-
pravě biřmovanců. Pod vedením otce Františka Eliáše nabí-
ráme nové a cenné informace z katechismu a života víry. 
Je to pro nás zúčastněné velikým přínosem a je to moc krásné. 
Chci těmito řádky povzbudit také ostatní zájemce o svátost biř-
mování a pozvat je mezi nás, do společnosti našeho Pána                    Mirek Krejčí

POZVÁNKA 
* Zveme všechny na setkání s kandidáty KDU-ČSL do krajských voleb. Setká-
ní se uskuteční ve středu 20. října od 17.30 hod. v Katolickém domě V ZÁBŘE-
ZE a jeho hostem bude místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
Ing. Jan Kasal. 
* V POSTŘELMOVĚ se setkání  uskuteční také ve středu 20. října v malém sále 
Kulturního domu v Postřelmově. Začátek v 16 hod. Setkání se rovněž zúčastní 
místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Jan Kasal. 
Přijďte podpořit svojí účastí kandidáty Zábřežska, kteří kandidují do zastupitel-
stva našeho kraje. Občerstvení pro všechny zajištěno.            

Srdečně zve výbor MO KDU-ČSL

OVOCE Z KLÁŠTERCE  Ve středu 20.10. na faře v Zábřeze po skončení mše sva-
té, (10.30) případně ve 12.30 hod. je možné zakoupit ořechy  (20 Kč/kg) a jablka 
(4 - 5 Kč/kg) z Klášterce.                                                                   P. Radomír Šidleja  

SETKÁNÍ SENIORŮ ve Svébohově se proběhne 25.10. v 17 hodin.     
Marie Šanovcová 



    ZPRÁVY Z KATOLICKÉHO DOMU
� Spolek Metoděj Zábřeh pozval ke spolupráci 

herce Divadelního studia Šumperk, kteří v ne-
děli 17. října od 15.00 hodin zahrají  pro děti od 
4 let a jejich rodiče pohádku JENÍK A ADÉL-
KA V ŘÍŠI POHÁDEK – příběh o tom, jak se 
děti dostaly do pohádky, kde se setkaly s Kaš-
párkem, drakem Funifousem a čarodějem Čá-
rymelem. Vstupné 15 Kč.

� Na úterý 19. října připravujeme TANEČNÍ ODPOLEDNE. Melodie nejenom 
k tanci, ale i k poslechu zahraje Václav Kubíček. Začátek v 15.00 hodin. Občerst-
vení zajištěno.

� Na čtvrtek 28. října připravujeme zájezd na nejnavštěvovanější muzikál BÍD-
NÍCI do pražské GOJA MUSIC HALL. Účastnický poplatek (vstupné + doprava) 
900 Kč. Informace a přihlášky na tel. 583 412 108, mob. 731 465 717.
Na setkání s Vámi na kterékoliv akci Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek.

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

PŘÍLEŽITOSTI KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ PŘED „DUŠIČKAMI“
Neděle 24. 10.  15 - 16 hod.  Cotkytle  otec.Jaroslav
Středa 27. 10.  17.30 - 18 hod. Strážná     otec Radomír
Čtvrtek 28. 10.  9 - 10 hod.      Štíty             otec Radomír
            16 - 17 hod.       Štíty  otec Radomír + otec Pavel
             16.30 - 18 hod. Klášterec     otec Jiří
Sobota 30. 10.  17.15 - 18 hod.  Zborov         otec Radomír
Neděle 31. 10.  15.30 - 17 hod.   H. Studénky  otec Radomír + otec Pavel
 

POUTĚ NA ŠTÍTECKU
Neděle 17. 10.  15 hod. Zborov  
Neděle 24. 10. 7.20  hod.  Klášterec 
Neděle 24. 10.  9 hod.          Štíty 
Neděle 24. 10.     15 hod.  Crhov                                        

DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI NA HŘBITOVĚ
Neděle 31. 10.     15 hod. Crhov
             18 hod. Horní Studénky
Pondělí 1. 11.     17 hod. Cotkytle
             17.45 hod. Klášterec
Úterý 2. 11.     15.45 hod.     Zborov
             17.15 hod.     Štíty                                          
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SBÍRKY Z MINULÉ NEDĚLE
Zábřeh  10.450;   Zvole  2.820  (+ 3.000 dar);  Svébohov  1.450;  Postřelmůvek   530;
Jedlí   1.800 Kč
Tatenice   1.060;   Hoštejn   654;   Kosov   330;   Lubník   670 Kč
DARY ZÁBŘEH: na misie – pomoc Haiti   3.000 Kč 
Všem dárcům ať odplatí Pán.                                 P. Jaroslav Přibyl a P. František Eliáš

PRO ŽIVOT V CÍRKVI SE VE TŘETÍM ČTVRTLETÍ LETOŠNÍHO ROKU ZRODILI:
farnost Zábřeh: Lukáš Jan Ryšavý,  Helena Kochwaserová, Anna Staudingerová, Vác-

lav Hackenberger, Martin Šincl, Adéla Krylová, Kristýna Haugurbad-
žová, Monika Haugurbadžová, Eliška Švédová, Julie Šánová

farnost Jedlí: Kristýna Juránková
farnost Zvole: Tereza Bartoňová, Anna Grúzová, Jana Anežka Bartošová

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

� SBÍRKA Z NEDĚLE 10. ŘÍJNA: Postřelmov 2.770 Kč, Lesnice 1.920 Kč, Dlou-
homilov 240 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Příští neděli bude v našich farnos-
tech sbírka na Misie. 

� ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB: v pondě-
lí 18. října bude mše sv. v Brníčku výjimečně už 
v 17 hodin. V sobotu 23. října bude mše sv. ve Sud-
kově už v 16 hodin. Mše sv. v Postřelmově výjimečně 
nebude v úterý, ale již v pondělí 18. října v 18 hodin. 
Příští neděli jsou hody v Chromči, mše svatá bude 
v 8 hodin ráno, proto nedělní mše sv. v Postřelmově 
bude ten den v 11.00 hodin. 

� FARNÍ POUTNÍ ZÁJEZD připravuje farnost 
Postřelmov na 1. sobotu v listopadu (tj. 6. XI.). Plánujeme prohlídku památek 
v Kroměříži, mši svatou, prohlídku arcibiskupských vinných sklepů s ochutnáv-
kou a také návštěvu P. Bedřicha Jagoše. Předběžná cena bude kolem 200 Kč. 
Přihlášky přijímá paní Božena Matějová, telefon: 583 437 456.            P. Jiří Putala

POVZBUZENÍ NEJEN PRO TENTO DEN
Každý se octne v životě v situaci, kdy musí udělat důležitý rozhodnutí, a buďto je 
dělá statečně, nebo nestatečně. Když udělá statečný rozhodnutí, tak zůstane člo-
věkem a vyroste. Když udělá nestatečný rozhodnutí, tak se scvrkne a stane se mr-
záčkem.                                                                                                     Jiří Voskovec
(Snažme se rozhodovat tak, abychom se svým rozhodnutím byli spokojeni i zítra.) 



           MISIJNÍ NEDĚLE – 24. ŘÍJNA 2004

Milí přátelé,
 před časem přišel do naší kanceláře malý Tomáš a přinesl 
plnou hrst drobných mincí s tím, že to chce darovat chudým 
dětem. Když nám peníze dával, zeptal se: „A jak je to hodně?“ 
Odpověděli jsme mu, že je to obrovský dar, protože nám dal s radostí všechno, co 
měl našetřené. Právě děti si vybral Pán Ježíš, když chtěl ukázat, komu patří Boží 
království. 

 Ve všech farnostech světa se opět slaví Misijní neděle a Svatý otec Jan Pavel II. 
nám říká: „Jsme shromážděni kolem oltáře, abychom spolu s celou církví lépe 
chápali svůj původ a misijní úkol. Eucharistie a misie jsou neoddělitelné. Když se 
sytíme Ježíšem Kristem, přicházíme na to, že misijní poslání znamená „stát se mi-
lou obětí, posvěcenou od Ducha Svatého“ (Řím 15,16) a vydávat svědectví o jeho 
lásce až na konec světa.“

 V knížečce křížové cesty s názvem „Malé kroky lásky a bolesti“, vydané gene-
rálním sekretariátem Díla dětí, stojí: „Ježíši, když Ti představili kříž, objal jsi ho, 
protože láska a soucit Ti pomáhaly nést tuto tíhu. Láska a soucit s dětmi, které 
musí denně nosit na svých ramenech těžké náklady cihel, za spalujících veder 
sbírat cukrovou třtinu nebo tlačit těžké vozy s uhlím v dolech, s 250 miliony pra-
cujících dětí vyčerpaných únavou a velice špatně placených. V celém světě je více 
než 600 tisíc dětských vojáků. Odhaduje se, že kvůli nedostatku jídla, pitné vody, 
léků a hygienické péče umírá každou hodinu 1270 dětí a každý měsíc desítky tisíc 
matek po porodu.“ 

 Právě při Misijní neděli máme skvělou možnost věnovat svoji lásku, modlitby, 
utrpení a finanční prostředky na pomoc nejpotřebnějším, a tak skrze Papežské 
misijní dílo šíření víry přispět do více než tisíce diecézí a církevních okrsků misij-
ního světa. Přes 2 miliony kněží, řeholnic, řeholníků a katechetů, kteří nasazují 
své životy pro dobro chudých, spoléhá i na nás. Nesčetné množství obdarovaných 
prokazuje svoji vděčnost upřímnou modlitbou za všechny dárce. Jménem chu-
dých světa Vám chci opravdu poděkovat za Vaše otevřená srdce, za 12,5 milionu 
Kč věnovaných v naší vlasti při loňské Misijní neděli a za dalších téměř 2,5 mili-
onu Kč darovaných během roku, které jsme rozdělili mezi 123 tisíc dětí v bídě, 
a za 333 tisíc Kč, kterými jsme pomohli 13 bohoslovcům v misiích.

 Vložme naše misijní úsilí do mocné ochrany Matky Boží a podejme pomoc-
nou ruku obrovskému zástupu potřebných. Maria, služebnice Páně, nás učí, že 
v Božích rukou se naše ruce stávají bohatšími. To působí jeho nikdy nekončící 
láska. Bůh chce, abychom všichni byli šťastni. Největší radostí je dělit se s ostatní-
mi o svůj chléb a svoji víru.                                       P. Jiří Šlégr národní ředitel PMD



BIBLE PRO KONGO ŘÍJEN – PROSINEC 2004
Každý, kdo věří, že Ježíš Kristus je zrozen z Boha; a kdo má rád otce, má rád i jeho dítě. 
Podle toho poznáváme, že milujeme Boží děti, když milujeme Boha a jeho přikázání zacho-
váváme. V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání ne-
jsou těžká, neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, 
je naše víra. Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten kdo věží, že Ježíš je Syn Boží?          1J5,1-5

Od misijní  neděle 24. října bude v kostele sv. Bartoloměje pokladnička označená 
obrázkem, který zdobí i tuto stránku, do které 
můžete přispět na Bibli pro Kongo.

 Demokratická republika Kongo, dříve známá 
pod jménem Zair, se rozkládá podél rovníku ve 
středí Africe. Je to obrovská země pralesů a řek. 
Na jejím území ve středověku existovaly domo-
rodé říše, později se země stala belgickou ko-
lonií a roku 1960 získala nezávislost, pozname-
nanou častým střídáním vlád a válkami. Patří 
k nechudším státům světa. 
 V průběhu 20 století se na křesťanství obrá-
tilo 95 % obyvatel. Ne každý z nich ale má pří-
stup k Bibli. V tom se nám nabízí příležitost, 
jak jim pomoci. Můžeme přispět na překlady 
a tisk nových Biblí, především do jazyků kikon-
go a tetela, na který se už pracuje. Připravují se 
také projekty na snížení negramotnosti za po-
moci Božího Slova.
 Konžská biblická společnost hledá další možnosti, jak v místních podmínkách 
Bibli lidem nabídnout. Velmi se osvědčil prodej na tržištích. Jeden z prodejců Biblí 
a kazatel v jedné osobě vysvětluje: „Prodávám Bible, protože Boží Slovo a poznání 
Ježíše Krista může mnoha lidem pomoci. Život každého člověka se může čtením 
Bible změnit k lepšímu. Když prodáváte Bibli, musíte podle ní také žít. Vzorem je 
pro mne milosrdný Samařan – musím pracovat, aby lidé mohli poznávat Ježíše.“ 
  

* * *
MISIJNÍ KALENDÁŘ 2005; UGANDA – TRPÍCÍ PERLA AFRIKY
Zajímavý kalendář, ze kterého si můžete vystřihnout 12 pohlednic, záložku, pra-
vítko a misijní růženec, slouží i jako omalovánka. Obsahuje kompletní kalendá-
ria a cenné informace z africké Ugandy. Mnohé z unikátních fotografií kalendáře 
byly pořízeny na severu země a vypovídají o obtížné situaci tamních dětí, které 
musí denně utíkat před únosy rebelů. 
Misijní kalendáře, videodokumenty, misijní hry, časopisy, pohlednice, misijní růženec 
si můžete přijít objednat do farní kanceláře v Zábřeze buď osobně nebo přes adresu 
v tiráži FI.
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ZLATO A CHLÉB
Vstoupíme-li do kteréhokoli chrámu, 
náš zrak upoutají krásná okna, sochy, 
sloupy a jako podtržení celé té krásy je 
zlato. Zlato již od dávných dob symbo-
lizuje bohatství, vznešenost a moc. Aby 
tento drahocenný kov působil tak vzne-
šeně, jak má, je třeba o něj dostatečně 
pečovat. Při jeho restaurování se proto 
používají různé speciální roztoky a po-
stupy. Práce je náročná na čas i trpělivost. Konečnou fází je leštění. Zlato se leští 

chlebem. Chlebem ani ne čerstvým, ani ne starým, prostě 
tak akorát. Zlato, i když symbolizuje bohatství, potřebuje 
ke svému lesku a nápadnosti chléb - symbol pracovitosti 
a úcty. Vždyť státníci se nevítají zlatem, ale chlebem …

Uvědomujeme si velikost a důležitost chleba? Vždyť co by bylo zlato bez chleba? 
                              Míla Janů, obr. Jan Stejskal

PODĚKOVÁNÍ A OZNÁMENÍ
Junior klub křesťanských demokratů děkuje všem, kteří se zúčastnili ,,Tanečního 
rozloučení s létem“ a tím přispěli na vybudování bezbariérového vstupu do Kato-
lického domu v Zábřeze.
Junior klub oznamuje, že na celostátním sjezdu v Liberci 26. 9. 2004 došlo ke 
změně názvu organizace na Mladí křesťanští demokraté (MKD).
     Lukáš Bartoš místopředseda MKD Zábřeh 

VĚČNÉ SLIBY SESTRY ZDEŇKY ŠVÉDOVÉ
Minulou sobotu složila v zábřežském kostele sliby poslušnosti, čistoty a věrnos-
ti zábřežská rodačka a řeholní sestra řádu Dcer Panny Marie Pomocnice (saleziá-
nek) Zdeňka Švédová. Slavnostní bohoslužba začala krátce po 
čtrnácté hodině a předsedal jí salezián, pražský biskup Ka-
rel Herbst. Na konci mše svaté jí předali zábřežští skauti 
několik zajímavých dárků. Než odešla do řádu, působila 
totiž jako skautká vedoucí. Po mši následovalo pohoštění 
pro spolusestry, příbuzné a farníky v Katolickém domě. 
Zdeňka Švédová se pro řeholní život rozhodla před 
10 lety. Část formace prožila v naší zemi, část v Itálii. 
V současné době působí v pražském Karlíně ve škole pro 
dívky nestudijního typu. Rozhovor s ní o jejím životě a o kongregaci ve které pů-
sobí, vám přineseme v dalších číslech Luny.                                          Petr Krňávek



ZVON SV. BARBORA SLAVÍ JUBILEUM 390 LET
Renesanční zvon sv. Barbory v Zábřeze zavěšený ve věži fi-
liálního kostela sv. Barbory nechal v roce 1614 ulít Ladislav 
Velen ze Žerotína spolu se svojí manželkou Bohunkou z Ku-
novic. Součástí výzdoby provedené v pozdně renesančním 
stylu jsou erby donátorů a rozsáhlé české a latinské nápisy. 
Zvon váží 700 kg a disponuje barvitým hlasem s nárazovým 
tónem a1. Rekvizice probíhající v obou světových válkách 
20. století tento zvon pro svou památkovou hodnotu pře-
čkal, celkem 4x se však stěhoval. Poprvé v roce 1916 na věž 
farního chrámu sv. Bartoloměje, aby nahradil zrekvírované 
zvony. V roce 1925 se v souvislosti s obnovou zvonů farního 
chrámu vrátil na své původní místo, v roce 1942 se však po 
rekvizici zvonů opět stěhoval na věž chrámu sv. Bartolomě-
je. Na věž sv. Barbory se vrátil na sklonku roku 2000 v sou-
vislosti s obnovou zvonů farního chrámu sv. Bartoloměje, do 
té doby byl horní kostel beze zvonů, protože dva menší zvo-
ny sv. Anna a sv. František byly zrekvírovány už v roce 1916. Zvonem se pro jeho hodnotu 
zvonívá stále ručně. V souvislosti s jubileem zvonu bude věž kostela sv. Barbory 31. října 
2004 od 19.00 do 21.00 otevřena k večerním prohlídkám, při kterých budou zpřístupněny 
dvě nové expozice Farního muzea Zábřeh „Zvony kostela sv. Barbory” a  „Předměty naleze-
né při úklidu věže kostela sv. Barbory”. Projekt podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Město 
Zábřeh. Vstupné dobrovolné určeno na obnovu kostela           za zvoníky Mgr. František John

VÝSTAVY VE VĚŽI CHRÁMU SV. BARBORY
kostel sv. Barbory, 31. října 2004 od 19.00 do 21.00 – večerní prohlídky věže chrámu sv. 
Barbory s otevřením nových expozic Farního muzea Zábřeh „Zvony kostela sv. Barbory” 
a „Předměty nalezené při úklidu věže kostela sv. Barbory”. Akce se koná při příležitosti vý-
ročí 750 let města Zábřeha a 390 let zvonu sv. Barbory (ulit v roce 1614), který visí ve věži 
filiálního chrámu. „Dušičkové” datum bylo zvoleno proto, že kostel stojící na bývalém hřbi-
tově je zasvěcen sv. Barboře, patronce zemřelých. Projekt zaměřený na zpřístupnění kul-
turních památek podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Město Zábřeh. Vstupné dobrovolné 
určeno na obnovu kostela.                                                          za zvoníky Mgr. František John

DĚJINNÝ VÝZNAM VÁCLAVSKÉHO NÁVRŠÍ 
V úterý 12. října se v podzemních prostorách vznikajícího Arcidiecézního muzea v Olo-
mouci sešla komise, která posuzovala výsledky nejnovějšího archeologického průzkumu. 
Tím končil šestiletý archeologický  výzkum, který budil celou dobu mimořádnou pozornost 
odborných kruhů.  Vždyť vedle Pražského hradu je Václavské návrší snad nejvýznamnější 
místo našich dějin.“
Potvrdilo se, co se dávno tušilo: že je to jedno z nejvýznamnějších míst Moravy celé repub-
liky. Průzkum doložil kontinuitu osídlení od eneolitu, tedy pozdní doby kamenné, přes 
velkomoravské období. 
Například pražský Kriminalistický ústav stanoví genetickým bádáním, zda  nalezené kos-
terní pozůstatky patřily lidem nějak spřízněným.  To má velký význam – pokud by se pří-
buzenství potvrdilo, znamená to, že hroby pocházejí z jednoho období.
Odborníci z olomouckého Národního památkového ústavu budou ještě dohlížet na drob-
né terénní práce, při kterých nejsou vyloučeny další nálezy, lze však říci, že jeden z nejvý-
znamnějších archeologických průzkumů v Olomouci je u konce.

převzato z „Památkářských zpráv z Olomouce“


