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SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník

IN  ORMACEF
A
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Přijetím křtu pokání 
chtěl Ježíš splnit Boží vůli. 
Po této cestě šel dál 
až ke „křtu“ svého 
utrpení a smrti. 
Volá nás, abychom ho 
následovali po cestě, 
která skrze smrt vede k životu. 

„ze stolu Božího slova“

Všemohoucí, věčný Bože, tys slavnostně prohlásil,
 že Kristus je tvůj milovaný Syn, 
když na něj při křtu v řece Jordánu sestoupil Duch svatý; 
dej, ať všichni, které jsi přijal za syny 
a dal jim nový život z vody a z Ducha svatého, 
zůstávají v tvé lásce. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
který s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.   Amen.

ŽALM 29 Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu.
1: Iz 42,1-4.6-7   2: Sk 10,34-38  Ev: Mt 3,13-17
 

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



 PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI SVÉBOHOV se sejde v pondělí 10. ledna 2005 
v 18 hod. 
 PASTORAČNÍ RADA ZÁBŘEŽSKÉ FARNOSTI se sejde v úterý 11. ledna 2005 
v 18 hod.
 Zástupci jednotlivých společenství, připravte plán svých aktivit pro koordinaci ce-
loročního plánu svých farností.               P. František Eliáš

 PRO ČLENY PASTORAČNÍCH A EKONOMICKÝCH RAD. Pokud nemáte 
tištěnou podobu stanov pastorační a ekonomické rady, můžete je získat stažením 
z internetových stránek Arcidiecéze olomoucké (www.ado.cz).          redakce

 EKONOMICKÝM RADÁM DĚKANÁTU ZÁBŘEH. Zveme všechny členy 
ekonomických rad na setkání dne 18. ledna 2005 do Zábřehu. Zváni jsou též kos-
telníci či správci inventáře kaplí. Program: v 17.30 hod mše svatá v kostele sv. Bar-
toloměje v Zábřeze, po mši svaté setkání a koordinace činnosti a úkolů ekonomic-
kých rad v děkanátu.         P. František Eliáš a děkanátní účetní Stanislava Bednářová
 

 INTERNETOVÉ STRÁNKY k prezentaci aktivit, které nabízejí jednotlivá spo-
lečenství ve farnosti Zábřeh, slouží také internetové stránky. Rok 2005 vyhlásil 
Msgre. Jan Graubner rokem farnosti. Proto se chceme zaměřit na prezentaci těch-
to aktivit na internetových stránkách. Spolupráci nabízíme všem, kteří přispívají 
k občanskému životu v duchu evangelia v našem regionu. Více na pastorační radě 
či na http://rkfzabreh.rps.cz.           Mgr. František John a Petr Odstrčil

 DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ KATECHETŮ bude mimořádně ve čtvrtek 13. ledna 
v 19 hod.          P. Ján Čukáš

 SETKÁNÍ rodičů dětí, které se připravují k prvnímu svatému přijímání V Zá-
březe se uskuteční v neděli 23. ledna od 15 hod. v Katolickém domě. P. Ján Čukáš
 

 KNĚŽÍ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU se sejdou na zábřežské faře ve středu 26. 
ledna. Mši svatou budeme společně slavit v 9.30 hod.                         P. František Eliáš 

FARNOSTI DĚKANÁTU ZÁBŘEH VE SPOLUPRÁCI Z CK AWERTOUR SE 
CHYSTAJÍ NA POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ VE DNECH 3.-10. BŘEZNA 2005. 

Cena včetně dopravy autobusem ze Zá-
břeha na letiště do Bratislavy a zpět do 
Zábřeha činí 13.000 Kč. Oproti loňskému 

roku se vyjíždí v časných ranních hodinách, s odletem le-
tadla z Bratislavy v dopoledních hodinách a ubytování se 
prodlužuje o 2 noci (tedy na 7 nocí). Nocleh bude v Naza-
retu a Betlémě či Jeruzalémě. Pouť doprovází P. Jiří Puta-
la z Postřelmova a P. František Eliáš ze Zábřeha. Hlásit se 
můžete na faře v Zábřeze. Ještě je několik volných míst.  
Očekávámě, že ti, kteří mají zaplacenu zálohu, pošlou do-
platek co nejdříve (podle možností). Bazilika Narození v Nazaretě



ZDALEKA NE TAK OŠKLIVÁ, JAK SE PUVODNĚ ZDÁLO je 
věta, zaznívající u čtyř příběhů stejnojmené hry Oldřicha Daň-
ka, kterou nastudovali herci souboru DIVADÉLKO NA OKRA-
JI. Na kulise historie se odehrávají fiktivní příběhy v dialogu
mezi mužem a ženou. Účinkují : Renata Semlerová a Aleš Pá-

tek, Magda Schwarzová a Josef König, Hana Lexmanová a Leoš Krátký, Marta 
Lexmanová a Marek Rýznar v režiji Vladimíra Tilla s hudební kompozicí Jana 
Adamce. Premiérové uvedení v sobotu 29. ledna v 19 hod. v Katolickém domě. 
Vstupné 40 Kč.

 Orel jednota Zábřeh připravuje na pondělí 7. února 2005 
zájezd do divadla v Olomouci na operu NABUKO. Jedná se 
o večerní představení. Cena vstupenky 160 Kč + 100 Kč cesta. 
Přihlaste se co nejdříve. Zároveň s přihlášením je nutné zapla-
tit cenu vstupenky i cestu. Počet míst v autobuse je omezen.        Ludmila Korgerová 

PLESOVÁ SEZÓNA
*  Římskokatolická farnost Svébohov si Vás dovoluje po-
zvat na V. SPOLEČENSKÝ PLES, který se koná v pátek 
14. ledna 2005 v Obecním domě ve Svébohově. 
Zahájení ve 20 hodin. K tanci a poslechu hraje část skupiny Men-
het. Připravena je tradiční domácí kuchyně, bohatá tombola. 
Vstupné 50 Kč. 

*  Pozvánka na tradiční Lidový ples v sálech tělocvičny TJ Postřelmov v so-
botu 15. ledna 2005. Začátek ve 20 hod. Rok 2005 v tanečním rytmu a kytička pro 
každou ženu. K tanci hrají ve velkém sále hudební skupina Nová Olšanka (rock a pop 
kapela)  a dechovka Bohuslavanka pana Brzobohatého v malém sále. Bohaté občer-
stvení, chutná jídla, speciální výzdoba a osvětlení sálu. Předtančení provede taneční 
soubor INTRO z Postřelmova. Dále předvede svou mistrovskou jízdu sportovní kraso-
jezdkyně na kole.  Vstupné: 50 Kč
Svoz na ples a zpětný odvoz z plesu  zajištěn autobusem dle rozpisu (na vývěsce v kos-
tele sv. Bartoloměje v Zábřeze).

*   Na LIDOVÝ PLES Vás srdečně zve KDU ČSL v pátek 21. ledna 2005 do 
Katolického domu v Zábřeze. Ples ve 20 hod. zahájí předtančení soubor scénické-
ho tance INTRO. K tanci a poslechu hraje JVS Králíky. Vstupenku s místenkou v ceně 
90 Kč si můžete zakoupit v předprodeji od 11. ledna 2005 v knihkupectví „Barborka“ 
(charita). 

*  V sobotu 22. ledna bude od 14 hodin Katolický dům patřit dětem, které 
jsou zvány na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES. Hraje hudební skupina Svébohov, 
vstupné dobrovolné. 
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SBÍRKY Z PRVNÍ NEDĚLE ROKU 2005 
Zábřeh 10.600,-, Postřelmůvek 590,-, Jedlí 2.050,-, Svébohov 1.950, Zvole 4.060,-; 
Lubník 1.150,-(+ dar z Vánoc 20.000), Hoštejn 23.290 (+ dar z Vánoc 15.000), Ko-
sov 560,-; Tatenice 2.740,- .
Dary: na kostel sv. Barbory jste v měsíci prosinci darovali 4.485 Kč (z toho 1.500 
dary) celková částka k dnešnímu dni činí 163.830 Kč. Na adventní koncerty, vy-
sílané ČT 1 jsme za zábřežskou farnost odeslali 6.670 Kč. Na pomoc P. Romanu 
Musilovi na Haiti 500 Kč.
 Všem dárcům ať odplatí Pán.   P.František Eliáš a P. Jaromír Přibyl
 Za rok 2004 bylo na lepru odesláno: ze Zábřeha 34.500, z Rovenska 9.000, z Jed-
lí 2.000, celkem tedy 45.500 Kč. Dary na lepru - rekapitulace: od počátku organizo-
vání pomoci bylo odesláno: od roku 1993-2003 - 415.300 a za rok 2004 - 45.500 Kč, 
celkem 460.800 Kč. Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“ za jejich štědrost.

  Marie Zíková 

POMOC ASII 
 Otec arcibiskup Jan nás vyzývá, abychom v tyto dny neopomenu-
li modlitbu za oběti přírodní katastrofy v jihovýchodní Asii. Sbírku 
příští neděle z farností spravovaných ze Zábřehaodešleme celou na 
pomoc postiženým. Ti kteří potřebují doklad na odpočet z daňového 
základu, mohou si ho nechat vystavit ve farní kanceláři. Dary můžete 
také zasílat na známá konta např.: 369-369 369 369/0800. 
 Také z TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2005 je velká část určena pro pomoc postiže-
ným.

 „Upřímné Pán Bůh zaplať“ Vám všem, kteří – ať už pravidel-
ně či příležitostně přispíváte na provoz a vysílání Radia Proglas. 
V průběhu roku 2004 jsem postupně odeslala částku 43.600 Kč 
(výše vašich příspěvků). Zůstaňte, prosím, i nadále věrni našemu 
křesťanskému vysílání – Radiu Proglas. Na vaši další spolupráci se těší a vše dob-
ré do nového roku 2005 přeje Helena Fuchsová.

 V předvánočním období roku 2004 proběhla již sedmá 
sbírka Vánoční hvězda. Podařilo se nám shromáždit 525.570 
Kč. Výtěžek bude věnován na financování rekondičních po-
bytů, které zmírňují fyzický a psychický handicap nemoc-
ných dětí. Srdečně Vám děkujeme za Vaši pomoc a ochotu. 
Jsme rádi, že společně s námi věříte v úspěšnou léčbu dětí 
s nádorovými nemocemi. 

Sdružení Šance, sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky
nemocných dětí Olomouc. 



Za Lunu odpovídá Petr Krňávek, za jednotlivé příspěvky autoři © Luna 4. 1. 2005
Kontakt: luna.prispevky@post.cz

INFORMACE Z CENTRA
PRO MLÁDEŽ
 Připomínám, že na nástěnce 
v zábřežském kostele můžete na-
jít programy duchovních obnov 
a setkání různých společenství 
pro 1. polovinu roku 2005
 na nástěnce v zábřežském 
kostele najdete nové informa-
ce o světovém setkání mládeže 
v Kolíně. Další informace nalez-
nete též na www.signaly.cz 
 Od ledna 2005 začne vycházet nový časopis pro děvčata mezi 12 a 15 lety s názvem 
IN. Ukázkové číslo bude k dispozici v lednu. Na webu najdete informace o tomto ča-
sopise na adrese www.in.tarsicius.cz.     Petr Krňávek

ZEMŘEL PAN JIŘÍ KUNERT
 24. prosince minulého roku zemřel pan Jiří Kunert, svébohovský rodák a mimo 
jiné i zapálený filatelista. V posledních několika letech nám výrazně pomáhal s orga-
nizací známkařské soutěže. Jeho rukama prošly desítky, možná i stovky tisíc známek, 
které počítal a třídil podle filatelistických kritérií.
 V současné době je známkařská soutěž vážně ohrožena. Důvodem je zastavení pří-
jmu známek německými mnichy, kteří se starali o jejich zpracování a řídili filatelistic-
kou burzu. V současnosti nevím o nikom jiném, kdo by tuto práci vykonával. Známky 
však můžete sbírat dál, nosit na faru, řešení najdeme.     Petr Krňávek

OHLÉDNUTÍ ZA VÝSTAVOU BETLÉMŮ
 Ve vánočních dnech, 25.- 26. prosince 2004 probíhala v prostorách půdy a věže 
kostela sv. Bartoloměje výstava betlémů. V nově zařízených prostorách muzea na kos-
telní půdě bylo vystaveno několik betlémů od pana Macáka, který se jejich výrobou 
zabývá již mnoho let. V prostoru věže mohli návštěvníci obdivovat především skle-
něné a keramické betlémy od různých autorů, včetně fragmentů betléma z kostela 
sv. Barbory. Při výstavě návštěvníci získali 
originální vstupenku a razítko farního mu-
zea, k mání byly i výroční turistické znám-
ky nebo knížka Jana Graubnera s vánoční 
tématikou. Výstavu můžete navštívit každou 
neděli až do Hromnic. Sraz k prohlídce je v 8 
hodin pod věží. Výtěžek ze vstupného bude 
určen na obnovu poškozených betlémů. Na 
polovinu příštího roku je naplánovaná další 
monotématická výstava, tentokrát se zamě-
řením na chrámovou hudbu.      Petr Krňávek

Příloha
k 2/2005 číslu



SBÍRKY
Sobota 1. ledna: Postřelmov 3.040 Kč, Lesnice 3.320 Kč, Dlouhomi-
lov Kč 580 Kč. 
Neděle 2. ledna:  Postřelmov 3.540 Kč, Lesnice 1.860 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Sbírka této neděle bude věnová-
na na pomoc Asijským zemím, postiženým zemětřesením a ničivou 
vlnou Tsunami.   
 Příští neděli je měsíční sbírka v Dlouhomilově. 

 SETKÁNÍ RODIČŮ DĚTI, které se připravují k 1. sv. přijímání bude: 
 *  pro Lesnickou farnost ve středu 12. ledna po mši sv. v kapli v Leštině 
 *  v Postřelmově v pátek 14. ledna po mši sv. v kostele sv. Matouše 

 SETKÁNÍ PASTORAČNÍCH A EKONOMICKÝCH RAD bude: Lesnická farnost 
středa 19. ledna po mši sv. na faře v Lesnici, Postřelmov pátek 21. ledna po mši svaté 
na faře v Postřelmově.                        P. Jiří Putala 

 VÝSLEDKY VOLEB pastorační rady Římskokatolické farnosti Cot-
kytle, ze dne 2. 1 .2005. Členové pastorační rady: Josef Jurenka, Zde-
něk Knápek, Zdeňka Valentová (zvolení), Anna Flídrová, František In-
dra (jmenovaní). Členové ekonomické rady: Anna Flídrová, Josef Kná-
pek.

 SETKÁNÍ PASTORAČNÍCH RAD FARNOSTÍ a sestavení pasto-
račního plánu na rok 2005.
Štíty a Horní Studénky  čtvrtek 20.1.2005 18 hod., po mši svaté
Klášterec  neděle 16.1.2005 15 hod.
Cotkytle   pondělí 17.1.2005 16.15 mše svatá, 
             pastorační rada po mši sv. 

 Nové telefonní číslo na mobil P. Radomíra Šidleje je 731 626 515. 

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

Poděkování.
Od nového roku odchází ze Štítů otec Radomír Šidleja. Za ten čas co tu půso-
bil, nechal v naší farnosti nesmazatelný otisk. Pomáhal nám na našich cestách, 
připravoval k svátostem, zažili jsme společně misie, duchovní obnovy, poutě a 
mnoho dalších akcí. I v kostele a na faře udělal kus práce, vzpomenu záchra-
nu soch před rozpadem, topení v lavicích, sanaci na faře, skautskou klubovnu, 
knihovnu. Nezlobte se, že jsem uvedla tak málo, ale nestačili by mi celé Farní 
informace. Chci mu poděkovat za sebe a určitě i za ostatní ze Štítů a popřát do 
další práce Boží požehnání, sílu a tolik vytrvalosti jako měl s námi.           

 Eva Pecháčková


