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4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník
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Kristus je nedělitelný.
Můžeme ho přijmout 
pouze celého:
Jeho slovo, 
Jeho zjevení,
Jeho zaslíbení, 
Jeho požadavky a 
Jeho osobu. 

„Ze stolu Božího Slova“

Prosíme, tě Bože, posilni nás svou milostí, 
abychom tě milovali celým srdcem a abychom měli 
opravdovou lásku také ke všem lidem. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
 našeho Pána, ne boť on s tebou
 v jednotě Ducha sva tého
 žije a kraluje po všechny věky věků.     Amen

ŽALM 71 Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti
Čtení 1: Jer 1,4-5.17-19              2: 1 Kor 13,4-13            Ev. Lk 4,21-30           
Ordinárium: Ebenovo  č. 504  příští neděli:latinské  č. 509



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí  2. února Svátek Uvedení Páně do chrámu
V Zábřeze mše svatá v 9.30 a v 17.30 (představení prvokomunikantů)
Úterý 3. února  Památka sv. Blažeje
V Zábřeze mše svatá, spojená se svatoblažejským požehnáním v 9.30 hod. 
Čtvrtek 5. února Památka sv. Agáty, panny a mučednice
Pátek 6. února  Památka sv. Mikiho a druhů, mučedníků

� PŘEDSTAVENÍ DĚTÍ, KTERÉ SE PŘIPRAVUJÍ K I. SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ, bude 
Svébohově a v Jedlí  tuto  neděli 1. února při mši svaté.         P. Ján Čukáš

� KURZ PLÁNOVANÉHO RODIČOVSTVÍ bude zahájen tuto neděli, 1. února v Zábře-
ze. První lekce začíná v 16 hod. Máte-li zájem, můžete se blíže informovat u manželů Zit-
tových na tel. 583 411 115. 

� SVATOBLAŽEJSKÉ POŽEHNÁNÍ.  V úterý 3. února, v den památky sv. Blažeje, je mož-
né udělovat svatoblažejské požehnání, duchovní posilu, abychom mohli ve zdraví duše i těla 
plnit své poslání a dosáhnout spásy ve společenství svatých.  

� SETKÁNÍ KATECHETŮ se uskuteční ve čtvrtek 5. února. Začne v kostele sv. Bartolo-
měje mší svatou v 19 hod., která bude slavena nejenom pro katechety. 
 Zváni jsou všichni.                                  P. František Eliáš

� SVÁTOST SMÍŘENÍ jako každý  první pátek v měsíci,  můžete přijmout v zábřežském 
kostele 6. února od 15.30 hod.                                P. František Eliáš

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

� DĚTSKÝ 
MAŠKARNÍ BÁL. 
V Zábřeze probíhá kaž-
doročně řada plesů, 
které rozšiřují kultur-
ní nabídku občanů a 
reprezentují pořádají-
cí organizace. Některé 
organizace připravují 
nabídku „společenské“ 
zábavy také pro děti. 
Fotografi e z dětského 
maškarního bálu KDU 
- ČSL, který probě-
hl 24. 1. v Katolickém 
domě.  
Mgr. František John, foto 
Ludmila Macáková



MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM ZÁBŘEH – KATOLICKÝ DŮM 
Ženám a dívkám !
Blíží se termín duchovního a relaxačního 
pobytu na Velehradě!
I v letošním roce jsme pro Vás připravi-
li pobyt v exercičním domě Stojanov, pod 
duchovním vedením P. Lva Eliáše, v termí-
nu od pátku 26. 3. do pátku 2. 4. Cena to-
hoto pobytu (o 1 den 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 hodin). Vzhledem k organizačnímu zabezpe-
čení  je třeba 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 583 415 327 nebo 583 412 108.  

� VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výbor Spolku Metoděj Zábřeh, vypisuje výběrové řízení na 
funkci Provozního ředitele Katolického domu. Základní požadavky jsou střední vzdě-
lání, přehled v oblasti kultury, manažerské schopnosti, základní ekonomické znalosti, 
znalost práce na PC (word, exel, internet). Vítána je praxe v řídící funkci, praxe v ob-
lasti kultury a znalost cizího jazyka (němčina, angličtina).
Žádost, která musí obsahovat profesní životopis a vypracovaný projekt „Aktivity v Ka-
tolickém domě“, zašlete do 13 února na adresu Krňávek Jiří, Strejcova 25, 789 01 Zá-
břeh.   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 výbě-
ru některého z uchazečů.          Za výbor Spolku Metoděj Zábřeh  Krňávek Jiří - předseda

� INZERÁT. Charita Zábřeh hledá do pracovního poměru zaměstnance, který bude 
pracovat na technickém úseku (opravy a údržba vozového parku a budov) a dále jako pe-
čovatel u klientů. Hledáme spolupracovníka, kterému nebude cizí práce v duchu křesťan-
ských hodnot a morálky.
POŽADAVKY: fyzická zdatnost, praktičnost a manuální zručnost, fl exibilita, pružná pracovní 
doba, smysl pro zodpovědnost a pro práci v kolektivu,samostatnost, rozhodnost, svědomitost, po-
zitivní vztah k lidem, komunikativnost, znalost výpočetní techniky – Windows, Word, Excel, ři-
dičský průkaz sk. B, praxe v řízení motorového vozidla. 
Dále požadujeme osobní životopis s uvedením profesní kariéry. Předpokládaný nástup 
únor 2004. Písemnou přihlášku, prosím, doručte (je možné i poštou) na adresu: Charita 
Zábřeh, Žižkova 15, 789 01 Zábřeh. 

� INZERÁT. DOMOVINKA, Charita Zábřeh potřebuje pro pracovní terapie svých kli-
entek dvoulůžkový pletací stroj zn. DOPLETA případně jiné značky,. Kdo může věnovat 
nebo zapůjčit, ať se ozve na kont. tel. 583414622, DOMOVINKA,Charita Zábřeh 
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SBÍRKY Z MINULÉ NEDĚLE
Zábřeh 8.631,-;  Postřelmůvek 420,-; Jedlí 1.500,- ; Svébohov 1.450,-; Zvole 2.034,-; Tatenice 
480,-; Hoštejn 543,-;  Lubník 436,- ; 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                                          P. František Eliáš a P. Jaroslav Přibyl

DARY ZÁBŘEH: na likvidaci lepry bylo odesláno 18. ledna 4.550 Kč.  Marie Zíková

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

� ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB: v pondělí 2. února bude mše sv. také v Po-
střelmově a budou  při ní žehnány svíce. V sobotu 7. února bude mše svatá ve Strupší-
ně ve 14.30. V neděli 8. února bude mše sv. v Dlouhomilově na ukončení adoračního 
dne již v 15.30.  

� SBÍRKA Z NEDĚLE 25. LEDNA: Postřelmov 2.020 Kč, Lesnice 1.410 Kč, 
Dlouhomilov: 340 Kč. Tuto neděli je měsíční sbírka v Postřelmově a v Lesnici.  

� ZMĚNA VE VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ: výuka náboženství v Chromči pro skupin-
ku 5. – 7. ročník bude místo čtvrtka 12. února už v pondělí 9. února ve 14.30 ve škole 
v Chromči. Výuka náboženství v Postřelmově pro skupinku 7. – 9. ročník bude místo 
čtvrtka 12. února taktéž už v pondělí 9. února v 16 hodin na faře. 

� ADORAČNÍ DEN FARNOSTI DLOUHOMILOV prožijeme v neděli 8. února. 
Bude to den našich modliteb za celou diecézi a také den vzájemných modliteb naší far-
nosti a bohoslovců Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci.  Od 13 hodin 
bude v kostele vystavena Nejsvětější svátost k soukromé adorace. V 15.30 bude mše 
svatá a po ní společné ukončení a svátostné požehnání. 

� ADORAČNÍ DEN FARNOSTI LESNICE prožijeme ve středu 18. února v Lesnici 
a v Leštině. V Kolšově bude příležitost k adoraci ve čtvrtek 19. února.       P. Jiří Putala

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

                                             

Kdo by měl zájem protáhnout si kostru na běžkách -zřejmě na trase Hanička -Šerlich 
(asi 35km upravenými stopami) v úterý 3.2., může se mi ozvat na tel: 608 344 586, aby-
chom se domluvili. Nebude-li důvod nic měnit, pak předpokládám odj. ze Štítů cca 
v 7.00 hod. Návrat max: večerní mši sv. mám v 19.00 ve Vyšehoří.Zatím mám většinu 
míst v autě volných.                     Otec Radomír

JAK VZNIKÁ VITRÁŽ (HOŠTEJNSKÁ OKNA)
V pátek 6. února ve 15.30 hod. jsou srdečně zváni hoštejnští 
farníci a všichni ostatní, kteří nám pomáhají při opravách do 
sklenářské dílny pana Petra Oplíčka. Na vlastní oči uvidíme  
jak vitráž vzniká.                                                 Luděk Diblík
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Za Lunu odpovídá Petr Krňávek a František Friedl, za jednotlivé příspěvky autoři  Kontakt: luna.prispevky@post.cz
© Luna 29.1. 2004

Redemptoristé
Tento řád byl založen 9. 11. 1752 ad-
vokátem, později knězem a biskupem, 
všestranně zdatným člověkem sv. Al-
fonsem de Liguori ve Scale v Neapol-
ském království. Prvními řeholními 
společníky byli neapolští právníci a 
aristokraté. Po vstupu Klementa Hofn-
bauera, rodáka z Tasovic u Znojma za-
číná rozmach redemptoristů jak v Ev-
ropě, tak po celém světě. Čechy byly jednou z prvních zemí, kde se redemptoris-
té usadili a začali pracovat. Roku 1866 dostala kongregace do opatrování ikonu 
„Matky ustavičné pomoci“, kterou redemptoristé šíří při svých apoštolských pra-
cích. Dnes je tato ikona nejrozšířenější mariánský obraz na světě. V roce 1948 se 
redemptoristé stali jednou z pronásledovaných řeholních rodin. 
 Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (jak se tento řád ofi ciálně jmenuje) má 
své centrum v Římě. Nejvyšším představeným je generální představený. Je volen 
generální kapitulou na 6 let a má k dispozici 6 generálních konzulů, z nichž jeden 
je zvolen jeho vikářem- zástupcem. Jednotlivým nižším správním jednotkám se 
říká buď provincie, víceprovincie nebo regie podle počtu členů a podle toho, jak 
jsou ekonomicky a personálně závislé na jiných jednotkách. Předsedají jim pro-
vinciálové, víceprovinciálové či představení regií. Ti jsou voleni na 3 roky a k dis-
pozici mají 4 konzultory. Každý představený má několikerý úkol: 1, být pastýřem 
2, být animátorem (ten, kdo věci vede, kdo vybízí k činnosti) 3, být administráto-
rem (podílet se na nesení břemen, starat se o druhé). 
 Kongregace redemptoristů je přítomná v 77 zemích  a na 4 kontinentech a plní 
poslání podle slov zakladatele: „Poslal jsi mě hlásat evangelium chudým“. U nás 
redemptoristy můžeme najít např. v Července, na Hoře Matky Boží v Králíkách, 
na Svaté Hoře, v Tasovicích, ve Frýdku - Místku a na Malé straně v Praze. V těch-
to místech mají svoje řeholní domy.         Lenka Janů

Výherci Velké Vánoční hliníkové soutěže
Velké Vánoční hliníkové soutěže se zúčastnilo jen 7 lidí, což není sice nejvíc, ale toto číslo 
není ani nejhorší. Přinášíme vám jména dvou šťastných, kteří si nejlépe tipli váhu hliníko-
vých mincí. Protože u několika lidí se objevil i typ na peněžní hodnotu desetníků, vyhlásí-
me dva vítěze i v  této kategorii. Naopak si nikdo netipnul počet hliníkových mincí. Vítězi 
v kategorii nejlepší tip na váhu desetníků se stali Jan Srovnal s 15,5 kg a na 2. místě shodně 
Petra Košířová a Jitka Srovnalová s 16 kg. Peněžní hodnotu nejlépe odhadli opět Jan a Jitka 
Srovnalovi. Všem výhercům blahopřejeme. Sladkou odměnu jim předáme v nejbližší době. 
Kdo by našel doma staré mince z České republiky i jiných států, může je házet do sklenice 
v Ledňáčku. Konečný údaj o výtěžku sbírky činí 3919 Kč. Děkujeme. 
                 Zvoníci od sv. Bartoloměje a red. Luny



CO JE APOŠTOLÁT MODLITBY?
 Je to zcela jednoduché. Pro apoštolát modlitby je charakteristické, že se na něm může podí-
let každý bez rozdílu stavu či vzdělání. Nevypisuje se přihláška, nevydávají se legitimace, neplatí 
se členské příspěvky. Zároveň však apoštolát modlitby otevírá nejjednodušším způsobem širo-
kou možnost ovlivnění dobra i zla v Božím království na zemi, protože modlitba je tak důležitá a 
tak účinná, že nám to připadá až nemožné. Do modlitby vkládám vše, co jsem a co mám. I když 
to může vypadat jako zcela nepatrné, nabývá to na síle a velikosti, protože vše činím v Duchu 
svatém a Ježíšem Kristem. Takto vše  přijímá Otec s laskavostí a velmi si toho cení. 
 Denně se modlím obětní modlitbu a do ní vkládám všechno, co je mi na světě drahé, k tomu 
svou modlitbu a práce, radosti a bolesti celého dne. Spojuji vše s obětí, kterou přináší Kristus 
Otci a tím vše nabývá na hodnotě.
Zároveň dostává i můj vlastní život, přes svou nedokonalost a nepatrnost, hluboký smysl, i když 
náležím třeba k těm, s nimiž se už nepočítá pro jejich stáří, nemoc nebo tělesnou neschopnost. 
 Při celé své jednoduchosti AM všechny spojuje se skutečně důležitými problémy církve na 
celém světě. Tím se opět naše darování násobí a stává se ještě důležitějším.

DENNÍ MODLITBA APOŠTOLÁTU:
 Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den. Přináším ti v něm své modlitby, práce, radosti 
i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje oběť sebe samého 
za záchranu světa. Duch Svatý, který jej vedl, kéž je i mým průvodcem a vyzbrojí mě silou pro svě-
dectví o tvé lásce.To vše přináším jako svou nepatrnou oběť spolu s Pannou Marií, Matkou našeho 
Pána a Matkou Církve, zvláště na úmysly, které nám předkládá Svatý otec a naši biskupové pro 
tento měsíc: (únor 2004)
1.  Úmysl všeobecný: za mírumilovné soužití mezi křesťany, židy a muslimy ve Svaté zemi.
2.  Úmysl misijní: za zvláště pečlivou přípravu povolaných ke kněžství a zasvěcenému životu 
k hlásání evangelia v místních církvích Oceánie.
3.  Úmysl národní:  abychom mladým lidem v naší zemi pomáhali nacházet jejich povolání ke 
kněžství a zasvěcenému životu.

MILÍ BRATŘI A SESTRY, 
 Vzhledem k tomu, že na svém 52. plenárním zasedání čeští a moravští biskupové  jedno-
myslně vyjádřili souhlas se zahájením beatifi kačního procesu kněze brněnské diecéze Jana 
Buly, vyzývám věřící, zvláště bývalé farníky, žáky, konseminaristy, spoluvězně a ostatní, kteří 
by mohli podat svědectví o jeho životě a ctnostech P. Buly nebo uschovávají jakékoli dokumen-
ty vztahující se k jeho životu, aby zaslali svá svědectví na sekretariát Biskupství brněnského 
(Petrov 8, 601 43 Brno). Vyzývám rovněž ty, kteří by mohli sdělit eventuální skutečnosti brání-
cí uvedenému procesu. Jan Bula byl kněz brněnské diecéze, který byl v době komunistického 
režimu v Československé republice nespravedlivě odsouzen a v jedenatřiceti letech popraven. 
Narodil se 24. června 1920 v Lukově u Moravských Budějovic. V roce 1931 nastoupil do primy 
na Státním českém reálném gymnáziu v Moravských Budějovicích, kde 14. června 1939 úspěš-
ně vykonal maturitní zkoušku. Po maturitě studoval bohosloví v kněžském alumnátě v Brně. 
Kněžské svěcení přijal 29. 7. 1945. Jako kooperátor působil v Rokytnici nad Rokytou. Právě tam 
ho v dubnu 1951 na základě vymyšleného obvinění zatkla Státní bezpečnost. Byl krutě mučen 
a vyslýchán a v listopadu téhož roku nad ním soud v Jihlavě vynesl rozsudek smrti. Mladý kněz 
byl 20. května 1952 ve věku nedožitých 32 let popraven. V roce 1990 byl jeho soudní proces 
znovu otevřen a P. Bula byl v plném rozsahu rehabilitován. 
 Prosím Vás, sestry a bratři, o modlitby za zdárný průběh beatifi kačního procesu. 
                    Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský


