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5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník
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Zajeď na hlubinu…
Když Bůh přijímá lidi 
do své služby 
slabost a hřích nejsou důvodem 
vyhnout se této službě
ale důvodem úplně a navždy 
se uchýlit do svaté a posvěcující
Kristovy blízkosti. Bůh chce přicházet
k lidem skrze lidi, k hříšníkům skrze
hříšníky, kteří vědí, že jen z milosti 
Boží jsou tím, čím jsou. 

„Ze stolu Božího Slova“

Všemohoucí Bože, opatruj nás, svůj lid 
s otcovskou láskou; 
a protože nemáme oporu jinde,
než v naději na tvou milost,
chraň nás stále svou mocí.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.       Amen

ŽALM 138 Budu ti hrát, Hospodine, před anděly.
PŘÍŠTÍ NEDĚLI BUDE VE FARNOSTECH SPRAVOVANÝCH ZE ZÁBŘEHA 
SBÍRKA NA OPRAVY
Čtení  1: Iz 6,1-2a.3-8                        2: 1 Kor 15,1-11                       Ev. Lk 5,1-11
Ordinárium: latinské č. 509  příští neděli: Olejníkovo č. 502



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Úterý  10. února Památka sv. Scholastiky, panny
STŘEDA 11. ÚNORA PANNY MARIE LURDSKÉ – SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH
Nemoc jako úkol a šance.Člověk si mnohé myšlenky urovná. Získá přístup ke skutečnostem, 
které mu byly možná kdysi blízké, například modlitba. A čast najde pomoc, která mu umožní 
projít i těžkým obdobím nemoci nejen lidsky důstojně, ale tak, že završí svou životní cestu ná-
vratem k nejhlubším jistotám svého života nebo je nově objeví. Smíří se s lidmi kolem sebe, se 
svým vlastním životem a mnohdy i výslovně s Bohem. To je cesta k pokoji a síle i v utrpení. 
Vždyť nemoc a dokonce i umírání je pro člověka úkol i šance, nemusí to být jen nesmyslné 
trápení a cesta bez cíle.                                                                                  P. Aleš Opatrný

SETKÁNÍ KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU se uskuteční ve středu 11. února. 
Hostem setkání bude otec biskup Josef Hrdlička, který bude v 9.30 hodin slavit mši 
svatou společně s přítomnými kněžími.                                                  P. František Eliáš

KOCLÍŘOV 2004
Mateřské a rodinné centrum při Katolickém domě v Zábřeze 
zve muže na „pánskou jízdu“ do Koclířova. 
Termín konání: od čtvrtka večera dne 18. března do nedělního 
poledne 21. března. Muži, kteří patří mezi „recidivisty“ těchto 
duchovních setkání, i ti, kteří potřebují „stranou světa“ nabrat 
síly, se mohou už dnes přihlásit v Katolickém domě u paní Ale-
ny Enterové nebo Lenky Hamplové na tel. 583 415 327/kl.33. 
Cena bez dopravy činí 850 Kč.  

DUCHOVNĚ RELAXAČNÍ POBYT NA VELEHRADĚ PRO ŽENY A DÍVKY!
I v letošním roce jsme pro Vás připravili pobyt v exercičním domě Stojanov, pod 
duchovním vedením P. Lva Eliáše, v termínu od pátku 26. 3. do pátku 2. 4. Cena 
tohoto pobytu (o 1den je prodloužen) včetně do-
pravy autobusem na Velehrad, činí 2 000 Kč. Cena 
zkráceného pobytu do středy 31. 3. činí 1460 Kč. 
Odjezd autobusem z Valové bude čas upřesněn 
(předpokládáme v 16.00 hodin). Vzhledem k or-
ganizačnímu zabezpečení  je třeba přihlásit se do 
pátku 19. 3. a zaplatit zálohu 500 Kč.Těšíme se na 
setkání s Vámi. Alena Enterová a Lenka Hamplová  
kokokokokokokokoko Kontakt: 583 415 327/kl. 33
 

KVĚTNÁ NEDĚLE SE SVATÝM OTCEM - POUTNÍ ZÁJEZD DO ŘÍMA A ASISSI
od 30. 3. 2004 do 6. 4. 2004

Cena zájezdu činí 3200 Kč (doprava a poplatky) + 130 Euro (ubytování a strava)
V ceně zájezdu není zahrnuto pojištění, proto je nutné, aby si ho každý vyřídil sám.
Pokud jste se rozhodli a souhlasíte s podmínkami zájezdu, můžete se přihlásit a blíže 
informovat na adrese: P. Petr Gatnar, Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 9, 77101 
Olomouc  Tel.: 587405401 a mobil.: 602375314.

(více na vývěsce v kostele sv. Bartoloměje)



MAŠKARNÍ PLESY S POCHOVÁVÁNÍM BASY
OREL Rovensko srdečně zve na ostatkový maškarní ples s po-
chováváním basy, který se koná dne 14. 2. 2004 ve 20 hodin 
v místní orlovně. K tanci i poslechu hraje FOFROVANKA 
Uničov. Bude připravena domácí kuchyně a stylová výzdoba sálu. V průběhu večera 
vystoupí taneční páry s ukázkou standardních a latinsko-amerických tanců. Vstupné 
50 Kč.                                                                                                                   Josef  Šincl

SPOLEK METODĚJ ZÁBŘEH pořádá tradiční maškarní ples s pochováváním basy 
v pátek 20. února v Katolickém domě. Začátek ve 20 hod. K tanci a poslechu hraje Veselá 
kapela a Radek Habáň, moderátor rádia Proglas.
Vstupenka s místenkou 80 Kč, vstupné pro masky 50 Kč. Předprodej vstupenek od 10. 2. 
v knihkupectví Barborka, Žižkova 15.
„V LESE ŘÁHOLCI“ ( taktéž Katolický dům) začne dětský maškarní ples v sobotu 21. úno-
ra ve 14 hod. Vstupné dobrovolné.                                                     Srdečně zvou pořadatelé

KNIHKUPECTVÍ „BARBORKA“ Žižkova 15, Zábřeh oznamuje 
svým zákazníkům.Počínaje dnem 1. února 2004 se mění prodejní 
doba takto:

Pondělí až pátek  9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Sobota  9.00 – 12.00
Neděle ZAVŘENO                                                     Lutovská Marie

BIBLICKÉ HODINY budou, počínaje úterým 10. 2. začínat již v 17 hod.  Jana Nováková

MORAVSKOSLEZSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE
A VLASTIVĚDNÉ MUZEUM Vás zvou v pondělí 9. února v 17.30 hod. na 
přednášku „Proticírkevní poúnorová opatření a jejich dopad na olomouckou arci-
diecézi“. Lektorem bude Mgr. Milan Palkovič. Místo konání, Vlastivědné muzeum 
v Šumperku.
Obsahem přednášky budou události po únoru 1948: vyjednávání církve a státu, jejich vý-
sledek  a následné vytvoření církevních zákonů a Státního úřadu pro věci církevní.  Dále 
se bude přednáška dotýkat situace kolem státní Katolické akce, osudů olomouckých bis-
kupů Karla Matochy a Stanislava Zely a pozice kněží ve farnostech z pohledu církevních 
tajemníků.
Mgr. Milan Palkovič  je absolventem teologické fakulty v Olomouci. Intenzivně se zajímá 
o dějiny  a  osobně měl možnost seznámit se s odtajněnými státními archivy týkajícími se 
církevních tajemníků.

VLÍDNÁ POVZBUZENÍ 
Albert Einstein: Nikdo nám tak dobře neposlouží jako my sami. 
Obchody označované jako samoobsluha nám poskytují větší pohodlí při nákupu. Můžeme 
se sami obsloužit vzít si sami to, na co právě máme chuť. Ale sloužíme někdy skutečně 
sami sobě v tom smyslu, že se ze všech sil snažíme o svůj prospěch? Kvalitní služba sobě 
je významnou součástí sebeúcty. Když si vyhrazujeme čas pro sebe a chováme se k sobě 
vlídně, vyjadřujeme své přesvědčení, že jsem hodni lásky. Kvalitní služba sobě neznamená 
jen péči o tělo, třebaže je důležitá. Obnáší také odpuštění sobě, ponechání vlastních chyb 
v minulosti a posilování ducha dobrými myšlenkami dobrými slovy a činy. 
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SBÍRKY Z MINULÉ NEDĚLE
Zábřeh   9.780,-;  Postřelmůvek 320,-;  Jedlí    1.900,-;   Svébohov 1.650,-;  Zvole 2.300,-; 
Tatenice     580,-;  Hoštejn            591,-;  Lubník    496 Kč 
DARY ZÁBŘEH: 5.000 na potřeby farnosti,  na opravu kostela sv. Barbory jste v lednu 
darovali 2.590 Kč. Celková částka k dnešnímu dni činí 120.355 Kč. 
Všem dárcům ať odplatí Pán.                                                P. František Eliáš a P. Jaroslav Přibyl

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI TATENICE. Čtvrtek 12. února je adoračním dnem farnosti 
Tatenice. Od 15 hod. bude vystavena nejsvětější svátost a v 17 hod. budeme slavit mši 
svatou. Po celou dobu bude možnost přijetí svátosti smíření.                       P. Jaroslav Přibyl

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

� ZMĚNA VE VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ: výuka náboženství v Chromči pro skupinku 5. 
– 7. ročník bude místo čtvrtka 12. 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. už v pondělí 
9. února v 16 hodin na faře. 

� SBÍRKA Z NEDĚLE 1. ÚNORA: Postřelmov 4.900 Kč, Lesnice 4.020 Kč, Dlouhomilov 
230 Kč + 2.000 Kč dary. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 
Příští neděli je měsíční sbírka v Dlouhomilově. 

� ADORAČNÍ DEN FARNOSTI DLOUHOMILOV prožijeme tuto neděli 8. února. 
Od 13 hodin bude v kostela 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. Bude to den 
našich modliteb za celou diecézi a také den vzájemných modliteb naší farnosti a bohoslovců 
Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. V Lesnici bude příležitost k soukromé 
adoraci od 15 do 17 hodin. V 17 hodin bude mše svatá a po ní společné ukončení a svátost-
né požehnání. V Leštině bude Nejsvětější svátost vystavena od 16 do 18 hodin. V 18 hodin 
bude společné ukončení a svátostné požehnání. V Kolšově bude příležitost k adoraci ve 
čtvrtek 19. února od 17 do 18 hodin.                                                                      P. Jiří Putala

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

                                             

BĚŽKY NAPODRUHÉ. Kdo by měl zájem protáhnout si kostru na běžkách -zřejmě na 
trase Hanička -Šerlich (asi 35km upravenými stopami) v úterý 9.2., může se mi ozvat na tel: 
608 344 586, abychom se domluvili. Nebude-li důvod nic měnit, pak předpokládám odj. 
ze Štítů cca v 8.00 hod. Návrat max: večerní mši sv. mám v 19.00 ve Vyšehoří. .Zatím mám 
většinu míst v autě volných.                                                                       Otec Radomír Šidleja 

JEDNOTA OREL A TJ LOKO ZÁBŘEH – SKALIČKA pořádají pro mládež od 12 do 16 
let v pondělí 16. února 2004 od 8 hod. do 14 hod. PRÁZDNINOVÝ PING -.PONG CUP 
v Katolickém domě. Sportovní obuv a rakety s sebou.  Ve volném čase bude možnost 
vyzkoušet si fl oorbal!                                                                                             Milan Ryšavý



ŘÁD TOVARYŠSTVA 
JEŽÍŠOVA - JEZUITÉ
   Na počátku byla veliká 
touha po velikých dobro-
družstvích rytíře Ignáce 

z Loyoly (kraj Baskicko, Španělské králov-
ství). Píše se rok 1521 a třicetiletý Ignác se 
vší vervou svého živého charakteru vede 
posádku pevnosti Pamplona k obraně před 
přesilou francouzských vojsk. Je však těžce 
raněn dělovou koulí. Francouzové mu po-
skytují „první pomoc“ a postarají se o jeho převoz na rodinný šlechtický hrádek Loyola.
   Ignácovy nohy se hojí velmi špatně, nebezpečí smrti je příliš vysoké. Stav se uklidní a na-
stává dlouhá doba uzdravování se. Ignác dlouhé hodiny sní o hrdinských rytířských činech. 
Jindy zas čte o životě Krista i o svatých a představuje si, že by dokázal činy jako svatý Fran-
tišek nebo svatý Dominik. Ignác také přemýšlel a zjistil, že myšlenky o svatém životě ho 
naplňují radostí, která trvá i dlouho po skončení jeho snění. Tak Ignác odkryl „rozlišování 
duchů“. Ve zkratce: jsou myšlenky dobré, bohulibé, od Boha - a myšlenky o marné světské 
slávě, které pochází jedině od Zlého.
   Ignác tak prožil hluboké duchovní obrácení, zamiloval si život naplněný nejvyšší odda-
ností Kristu, zřekl se výhod svého šlechtického původu - odchází z domu a chce se stát 
rytířem Kristovým, aby mu pomáhal v obraně a šíření víry a spravedlnosti. Toto je vlastně 
hlavní poslaní každého Jezuity, tovaryše Ježíšova.      Tomáš Ulrich, tč. v jezuitském konviktu

CENTUM ŽIVOTA MLÁDEŽE PŘÍSTAV RAJNOCHOVICE NABÍZÍ
Postní duchovní obnova s MUDr. Maxem Kašparů v termínu od 
27. do 29. 2. 2004 na téma Krize víry.  
Bible v akci. Kniha knih – Bible je studnou či pokladnicí, ze které 
můžeš čerpat pro svůj každodenní život, hledat odpovědi na své 
otázky, hledat cestu kudy, kam a jak v radostech i starostech. Nevá-
hej a využij této příležitosti naučit se používat Bibli ve svém životě. 

Termín 12. – 14. března 2004
Přihlašovat na obě akce se můžete minimálně 14 dní předem a adrese Arcidiecézní cent-
rum života mládeže 76871 Rajnochovice 12 tel: 573 391 156 e-mail: pristav@centrum.cz

obr. Petra Novotná

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY, kteří by byli ochotni pomoci při netypické práci na čistém 
vzduchu v lesním prostředí nedaleko Zábřeha. Nevyžadujeme pravidelnost. Práce není ex-
trémně fyzicky náročná. Kdo by nám chtěl pomoci, ale nemůže se zúčastnit osobně, může 
nám alespoň věnovat (popř. půjčit) staré nářadí (kolečka, železné lopaty, rýče, krompáče). 
Nářadí může být zarezlé, jediným kritériem je pouze funkčnost, popř. funkčnost po drob-
né opravě. Za jeho případnou ztrátu ale nemůžeme ručit. Bližší informace na e-mailu miři 
123@seznam .cz  poštovní adresa Michal Müller, Alšova 3 Zábřeh 789 01 nebo na krna-
vek.petr @post.cz popř. adresa Petr Krňávek Strejcova 25 Zábřeh 789 01.       Michal Miller

ZPRÁVY OD JANY:
Šťabajzny se sejdou ve středu 11. února po mši svaté (asi v 18.15 hod.) na faře. 
MÁRTY  bude 26. – 28. března na Olšanských Horách                                    Jana Nováková

Příloha
k číslu 6/2004

Za Lunu odpovídá Petr Krňávek a František Friedl, za jednotlivé příspěvky autoři  Kontakt: luna.prispevky@post.cz
© Luna 5. 2. 2004



POZVÁNÍ DO MARIAZELL
     Milovaní bratři a sestry, drazí věřící, již několik měsíců jste se v našich kostelích 
seznamovali s životem církve v okolních zemích střední Evropy. Je právě záměrem 
Středoevropských katolických dnů, které začaly čtením společného pastýřského 
listu biskupů osmi zemí spojených v tomto projektu dne 1. června 2003, aby se 
lidé vzájemně lépe poznali a odstranili tak zábrany, které vznikly díky často ne-
prodyšným státním hranicím, které nás v minulosti rozdělovaly. Když před třemi 
roky přišel kardinál Schönborn s myšlenkou uskutečnit Středoevropské katolické 
dny, nikdo tehdy netušil, že se jejich vyvrcholení bude doslova krýt se vstupem 
většiny zúčastněných zemí do Evropské unie. Jako by nás Duch Svatý vedl k to-
mu, abychom zcela jasně vyjádřili to, co před časem řekl Svatý otec Jan Pavel II:
“Evropa potřebuje dýchat oběma plícemi!“ Na základě našich dlouholetých zku-
šeností chceme my, Středoevropané, zcela důrazně připomenout celé Evropě, že 
jedinou nadějí jak světa, tak i našeho kontinentu, je KRISTUS. Je dobré, aby toto 
poselství Evropa slyšela. Musí být pak náležitě slyšitelné. A to chceme udělat spo-
lečně s první poutnicí světa, s Pannou Marií. Je naší milou povinností Vás všechny 
pozvat na společnou pouť národů do slavného rakouského poutního místa v Ma-
riazell, které založil moravský markrabě Jindřich. Uskuteční se v krásném marián-
ském měsíci, týden před svatodušními svátky, v sobotu 22. května 2004. 
     Mnozí z Vás toto poutní místo už znají. Tentokrát přijedou poutníci z osmi 
zemí a všichni tam chceme prosit Pannu Marii o přímluvu za náš kontinent. A ta-
ké za to, abychom v nových podmínkách obstáli, zachovali svou víru a předali 
ji dalším generacím. Naši předkové putovávali do Mariazell a prosili za nás. My 
nyní chceme prosit za budoucnost našich potomků. Je to tedy především pocit 
zodpovědnosti, kterou chceme s ostatními národy vyjádřit. Není nám lhostejné, 
jak bude vypadat naše vlast, náš světadíl za pár desetiletí či století. I na našich 
sepjatých rukou dnes záleží, jaká bude Evropa v budoucnosti. Křesťan má přece 
jen poněkud jiný postoj ke světu: nezoufá, nenaříká, ale modlí se! Proto jedeme 
do Mariazell. 
     Ptáte se, ale jak? Již dlouhou dobu existuje organizační výbor, který tuto pouť 
připravuje. V každé diecézi jsou poutní referenti, kteří mají organizaci na staros-
ti. Každá farnost dostane v těchto dnech přihlašovací formulář, postupně budou 
Vaši kněží dostávat další informace. Na Vás je udělat jediné: přihlásit se u Vašeho 
duchovního správce, pak vzít s sebou platný cestovní pas a jídlo a vydat se v pří-
slušný den a hodinu k autobusu. A jistě předem vyprosit příhodné počasí. 
     Přijměte toto pozvání Vašich biskupů ke společné pouti. Věříme, že společná 
modlitba dokáže překonat mnohé. A v Evropě máme co překonávat, to je nám 
jistě všem zřejmé. Svatý otec, který před časem přislíbil účast na této pouti, nám 
všem na cestu do Mariazell žehná. 

Vaši čeští a moravští biskupové


