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Člověk, který je slepý, 

je chudák. 

Ten, který nechce vidět 

je hodný politování. 

Musí se očistit a „umýt“, 

aby mohl vidět. 

Jen čisté oko může 

zachytit Boží světlo.
„ze stolu Božího slova“

Bože, tys poslal na svět svého Syna a jeho prostřednictvím uskutečňuješ
 naše vykoupení; oživ víru svého lidu,  abychom se s oddanou zbožností
 připravovali na velikonoční svátky. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
                                                                                                                     Amen.

ŽALM 23 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám
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Ordinárium: Břízovo   č. 503   příští neděli Ebenovo č. 504



ÚMYSLY APOŠTOLÁTU NA MĚSÍC BŘEZEN
Úmysl všeobecný – za vlády národů, aby ve svých pro-
gramech a plánech měly vždy na mysli chudé, opomíjené 
a utlačované
Úmysl misijní – za místní církve, aby si byly stále více vědo-
my naléhavosti výchovy ke svatosti a tak byly schopny plnit 
poslání nové evangelizace
Úmysl národní – za větší úctu k počatému, nenarozenému 
životu v naší zemi

 Katecheté se sejdou na zábřežské faře mimořádně druhý čtvrtek v měsíci, 
10. března v 19 hodin.                    P. Ján Čukáš

 KRUH PŘÁTEL HUDBY ve Svébohově vás zve v neděli 6. března ve 14 hod. 
do obecního domu na koncert PÍSNĚ S LOUTNOU. Účinkují: Jarmila Chaloup-
ková - zpěv a Brian Wright - loutna.

 POZVÁNÍ DO KATOLICKÉHO DOMU. Dnes, to je 
v neděli 6. března od 16 hod. jste zváni do Katolického 
domu na přednášku p. Milana Palkoviče na téma Proticír-
kevní opatření po únoru 1948 a jejich dopad na olomouc-
kou arcidiecézi. Celý přednáškový cyklus v rámci „Malých 
akademických dnů“ pak vyvrcholí přednáškou otce arcibis-
kupa Jana Graubnera ve čtvrtek 10. března od 18 hod. na 
téma Rok eucharistie – šance a výzva.
 Přednáška je zamyšlením, jak bychom mohli vzdát Bohu 
díky za dar lásky svými skutky. Přednášce bude předcházet 
slavení eucharistie otce arcibiskupa s přítomnými kněžími 
v chrámu sv. Bartoloměje v Zábřehu v 17 hod. 

 Zveme Vás na jevištní zpracování díla A. de Saint-Exuperyho CITADELA. Kni-
ha, kterou vytvořili editoři z autorových poznámek od roku 1936 až do tragického 
průzkumného letu dne 31. 7. 1944, je meditací o smyslu života. 
 Brněnský herec Miroslav Částek nám Exuperyho myšlenky přetlumočí z jeviš-
tě Katolického domu v pondělí 14. března od 18 hodin.
Na setkání s vámi na kterékoliv akci v Katolickém domě se těší Josef Klimek.

 EXERCICIE PRO ŽENY NA VELEHRADĚ – 15. 4. – 22. 4. 2005
Jelikož se nám v letošním roce hlásí větší počet žen z jiných farností, prosím ženy, 
které mají o exercicie zájem, aby se přihlásily co nejdříve na telefon 731 626 526 
nebo osobně v Katolickém domě. Cena týdenního 
pobytu činí 2 000 Kč, cena zkráceného pobytu (do 
středy) činí 1 460 Kč. Autobus bude vypraven z au-
tobusového nádraží Valová. Cena jízdného na Vele-
hrad bude včas upřesněna. 
Na setkání s Vámi se těší Alena Enterová



 SBÍRKA Z NEDĚLE 27. 2. Postřelmov 3.860; Lesnice 1.260; Dlouhomilov 
2.580 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 

 ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB. V úterý 8. března nebude mše sv. v Postřel-
mově, ve středu 9. března nebude mše sv. v Leštině. 

 SETKÁNÍ DĚTÍ, KTERÉ SE PŘIPRAVUJÍ K I. SV. PŘIJÍMÁNÍ A JEJICH RODIČŮ 
bude v Postřelmově v pátek 11. března po mši sv. tj. asi 18.10 v kostele v Postřelmově.  

 KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY se uskuteční v neděli 13. března 2005 v kostele 
sv. Matouše v Postřelmově v 15 hodin. V programu zazní skladby W. A. Mozarta, Fr. 
Picky, A. Michny z Otradovic a dalších autorů v podání Sboru severomoravských uči-
telek.                   Srdečně vás zveme.
 

 V NEDĚLI 13. BŘEZNA NEBUDE V POSTŘELMOVĚ KŘÍŽOVÁ CESTA. 

 O slavnosti sv. Josefa tj. v sobotu 19. března připravuje i letos Centrum pro mlá-
dež ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM ARCIBISKUPEM, tentokráte ve 
Šternberku. Zahájení bude v 9.30 dopoledne, závěr se předpokládá kolem 15.30 hod. 
Čeká nás: katecheze otce arcibiskupa, besedy a přednášky ve skupinkách, příležitost 
k adoraci a sv. smíření, Mše svatá (14.15 hod.). Na setkání připravujeme společný auto-
bus, trasa a odjezdy budou ještě upřesněny. S sebou: karimatku, celodenní jídlo, kama-
rády, otevřené srdce… 

 ADORAČNÍ DEN FARNOSTI POSTŘELMOV nás čeká 28. března, kdy se spojí-
me v modlitbě za arcidiecézi a naše bohoslovce. Půjde také o modlitby za naše potře-
by. Už nyní můžete připravovat své úmysly ať už díků či proseb a vložit je do označe-
né krabičky u oltáře P. Marie.                                                  P. Jiří Putala 

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

 SBÍRKA z 27. 2. 2005: Štíty 1.750 ; Horní Studénky 1.800 ; Klášterec 1.440 Kč.

 PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve 
Štítech bude v neděli 6. března od 16 hod. Zpovídá P. Pavel Vágner.      

Vratislav Kozub, jáhen

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

V těchto dnech oslavil pan farář z Dubicka

p. Jaroslav Šíma
své životní jubileum.

Přejeme hodně zdraví, dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie.

Přejí farníci



SBÍRKY Z MINULÉ  NEDĚLE
Zábřeh 10.010; Jedlí 1.850; Svébohov 1.150; Postřelmůvek 620; Zvole 2.730; Tate-
nice 670 Kč. Na kostel sv. Barbory 7.260 Kč, celková částka činí 172.680 Kč.
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                       P. František Eliáš a P. Jaroslav Přibyl

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
ARCIBISKUPSTVÍ  OLOMOUCKÉ Wurmova ul. 9, pošt. schr. 193, 771 01 OLO-
MOUC Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení  na místo: 
*  ředitele Církevní základní školy Salvátor, Valašské Meziříčí s nástupem do 
funkce od 1. srpna 2005 a 
*  ředitele Katolické základní školy, Uherský Brod s nástupem do funkce nej-
později od 1. srpna 2005
Podmínky: praktikující katolík vysokoškolské vzdělání pedagogického směru 
a pedagogická praxe. Přihlášky zasílejte na adresu: Centrum pro školy Arcibis-
kupství olomoucké Biskupské nám. 2 771 01 Olomouc do 20. března 2005.
 K přihlášce připojte: ověřené kopie dokladů o vzdělání, životopis, přehled pra-
xe, Vaši představu o základní škole v rozsahu tří stran, výpis z trestního rejstříku.

CHARITA VÁM OTVÍRÁ SVÉ DVEŘE
V týdnu od 6. do 13. března 2005 proběhne na Charitě Zábřeh akce 
s názvem Týden pro Charitu. Cílem akce je umožnit veřejnosti sezná-
mit se s naší činností, navštívit jednotlivá střediska a podívat se, jak to 
na Charitě „chodí“, případně co je nového. Je možno využít i dopro-
vodných služeb – měření tlaku, glykémie, pedikúra (příspěvek na tyto 
služby je dobrovolný). Myslíme nejen na potřeby tělesné, proto Vás srdečně zve-
me také na mši svatou za pracovníky, klienty, dobrovolníky a příznivce Charity 
Zábřeh (neděle 6. 3. v 8.30), dále na křížovou cestu vedenou zaměstnanci Chari-
ty Zábřeh (pátek 11. 3. v 17.00). Týdenní program uzavře postně laděný koncert 
manželů Balkových (neděle 13. 3. asi v 15.30 – po křížové cestě).

NAKONEC ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVA PRO TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDNÍČKY:
ve dnech od 7. do 13. 3. je pro Vás připravena královská lázeň, a to 
na krytém bazénu v Zábřeze či Mohelnici. Vstupenky jste snad 
již všichni obdrželi, pokud ne, urychleně se ozvěte na tel. čísle 
583 412 587. Otvírací doby bazénů jsou uvedeny na vstupence.

JARNÍ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, SPORTOVNÍCH POTŘEB A HRAČEK 
V KATOLICKÉ DODMĚ V ZÁBŘEZE
        St   16. 3.      Příjem zboží      9.00 - 12.00       13.30 - 19.00
        Čt   17. 3.      Prodej zboží      9.00 - 12.00       13.30 - 18.00
   Pá  18. 3.   Výdej zboží                                  17.00 - 18.00  
   Zboží bude možné vyzvednout jen v uvedeném čase.

Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01  Zábřeh,  IČO: 48428213, 
583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz.   ® SU 3/94

šéfredaktor - J. Kroul, redakce -  H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.



Za Lunu odpovídá Petr Krňávek, za jednotlivé příspěvky autoři © Luna 23. 2. 2005
Kontakt: luna.prispevky@post.cz

Příloha
k 10/2005 číslu

 INFORMACE 
 Z CENTRA PRO MLÁDEŽ
* Postní duchovní obnova pro 
mladé proběhne 4. 3. – 6. 3. 2005 
v Přístavu v Rajnochovicích, je 
příležitosti pro mladé lidi, kteří se 
chtějí připravit na Velikonoce.
* Arcidiecézní setkání mládeže 
proběhne letos ve Šternberku. 
v sobotu 19. března. Mladí lidé 
z celé arcidiecéze se zde setkají 
s otcem arcibiskupem na 10. svě-
tový den mládeže. Bližší informace na plakátě v zábřežském kostele. Bližší informace 
k setkání mládeže najdete v příštích číslech Luny, k oběma akcím také na webové ad-
rese akce.signaly.cz/olomoucka                Petr Krňávek

 SOUTĚŽ VE SBĚRU ZNÁMEK. Po roce opět vyhlašujeme misijní soutěž ve sběru 
známek. Použité známky mohou sloužit jako obchodní artikl a mohou být prodávány 
na burzách na celém světě. Peníze, které jsou utrženy prodejem, mohou být využity 
k humanitárním nebo misijním účelům. Protože jsme opět našli odběratele známek, 
můžete je nosit v obálkách nebo sáčcích označených jménem a adresou buď na faru, 
do kostela sv. Bartoloměje do kasičky Luny. Známky by měly být nepoškozené /včet-
ně vroubkování/, podkladový papír odstřižený asi 1 cm od jejich kraje. Soutěž bude 
ukončena 31. března. Tři nejúspěšnější dárci budou za sou snahu odměněni drobnými 
cenami.            Petr Krňávek

 V POKLADNIČCE LUNY v kostele sv. Bartoloměje nacházíme kromě známek 
a ostatních věcí i drobné mince. Peníze ukládáme do fondu, ze kterého financujeme
drobné výdaje, především ceny do soutěží. V současnosti je v tomto fondu uloženo 
1244, 50 Kč. Po celou dobu existence Luny jej spravovala Anežka Skrottová. Protože 
tuto službu předává, chtěl bych jí za její dlouholetou práci poděkovat. Chtěl bych také 
poděkovat všem, kteří nám finančně přispívají. Petr Krňávek a Anežka Skrottová

 Také tentokrát se na vás obracíme s prosbou o pomoc. Zapojte se do projektu Dět-
ského fondu OSN-UNICEFT „ADOPTUJ/UŠIJ PANENKU A ZACHRÁNÍŠ DÍTĚ!“ 
Cílem je získat prostředky pro celosvětovou očkovací kampaň proti šesti hlavním smr-
telným dětským chorobám. Očkování jednoho dítěte stojí 600 Kč. Výška panenky by 
měla být 39 cm. Pro předvelikonoční prodej je třeba dopravit panenky na zábřežskou 
faru. 20. března bych je vyzvedla a poté hromadně odeslala.               Jiřina Maternová 

 DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁDEŽ ve věku 13-15 let bude od pátku 11. do ne-
děle 13. března na faře v Tatenici – duchovní vedení P. Jaroslav Přibyl.Cena 120 Kč. 
Sraz v pátek v 17.30 hod. v Tatenici. S sebou: spacák, karimatku, bibli, hrnek, lžíci, 
ešus, papuče. Pokud máte zájem můžete se přihlásit do 6.3.2005 na tel. 775 133 015, 
Kateřina Suchá nebo 775 339 868, Jitka Veiglerová (po 16 hodině).



Neděle 6. 3. 2005
 8.30 - mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze za pracovníky, dobrovolní-
ky a příznivce Charity Zábřeh 

Pondělí 7. 3. od 8 do 16 a úterý 8. 3. od 8 do 15 DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ v těchto zařízeních:
 Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Zábřeh – možnost nechat si změřit krevní 

tlak, hladinu cukru v krvi, prohlédnout si rehabilitační a kompenzační pomůcky (Žižkova 15, 
Zábřeh)

 Centrum Oáza – prohlídka denního centra pro mentálně postižené a psychicky nemocné, vý-
stavka výrobků klientů (Žižkova 15, Zábřeh)

 Chráněná dílna Zábřeh –  prohlídka šicí dílny, ukázka výrobků (Masarykovo nám. 7, Zábřeh)
 Občanská poradna  (Masarykovo nám. 7, Zábřeh)
 Domovinka – prohlídka denního centra pro seniory  (Leštinská 16, Zábřeh)
 Ledňáček – prodejna cukrovinek (Žižkova 17, Zábřeh)
 Chráněná dílna Palonín – prohlídka pracoviště zdravotně postižených (Palonín 78)

Úterý 8. 3. od 8 do 16 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v těchto zařízeních:
 Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Mohelnice – prohlídka sídla CHOPS Mohel-

nice, možnost nechat si změřit krevní tlak, hladinu cukru v krvi, prohlédnout si rehabilitační a 
kompenzační pomůcky (Nádražní 9, Mohelnice)

 Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Postřelmov – prohlídka sídla CHOPS Po-
střelmov, možnost nechat si změřit krevní tlak, hladinu cukru v krvi, prohlédnout si rehabili-
tační a kompenzační pomůcky (zdravotní středisko)

Středa 9. 3. 2005
 8 až 14 - Domovinka - provádíme PEDIKÚRU (je lépe se předem objednat na tel. 583 414 

622) (Leštinská 16, Zábřeh)

Čtvrtek 10. 3. 2005
 Turnaj v „Člověče nezlob se“ určený žákům a klientům spec. škol a spec. center
 10 až 16  - Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Štíty – prohlídka sídla CHOPS Ští-

ty, možnost si nechat změřit krevní tlak, hladinu cukru v krvi, prohlédnout si rehabilitační a 
kompenzační pomůcky (zdravotní středisko)

Pátek 11. 3. 2005
 17 - křížová cesta Charity Zábřeh v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze

Neděle 13. 3. 2005
 15.30 (po křížové cestě) - koncert v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze, zpěv Marie Balková, 

varhany Jiří Balek. Výtěžek koncertu je určen na úhradu školného našeho adoptivního dítěte 
Emmanuela Ssekitoleko z Ugandy.

7. 3. až 13. 3. 2005
 Královské koupání – plavání zdarma na krytém bazénu v Zábřeze nebo Mohelnice pro tříkrá-
lové koledníčky. Vstup pouze se vstupenkou, kterou již všichni koledníci obdrželi.

Týden pro Charitu
                     6. – 13. března 2005
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