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4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

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

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn,  Lubník

Mohelnice, Studená Loučka, Úsov

IN  ORMACEF
A
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ŽALM 146   Blahoslavení chudí v duchu, 
      neboť jejich je království nebeské 
1: Sof 2,3; 3,12-13   2: 1 Kor 1,26-31   Ev: Mt 5,1-12a 
 

Ordinárium: Břízovo č. 503 Olejníkovo č. 502  příští neděli: Ebenovo č. 504 

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, 
který s tebou v jednotě Ducha svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.        Amen.

Je pravda, že Bůh miluje chudé více než bohaté, 
hladové více než syté? Bůh miluje jedny právě tak 
jako druhé, miluje dokonce hříšné, přestože hřeší. 
Bohatí si však často myslí, 
že jeho lásku nepotřebují. 
Střízlivě uvažující člověk ví, 
že patří mezi chudé.
Není šťastný ten, 
kdo má peníze, 
ale ten, kterému Bůh 
řekl své „ano“.

 „ze stolu Božího slova“



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí  31. ledna  památka sv. Jana Boska, kněze 
středa 2. února SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO 

CHRÁMU. V Zábřeze mše svatá 
v 9.30 a v 17.30 hod., v Jedlí v 16, ve 
Svébohově v 18 hod. 

V zábřežském kostele budou na dětské mši sv.  v 17.30 hod. před-
staveni prvokomuniknati
čtvrtek  3. února   památka sv. Blažeje 
 V Zábřeze mše svatá v 9.30 hod.
sobota  5. února  památka sv. Agáty, panny a mučed-

nice

Úmysly apoštolátu na měsíc únor
*  Úmysl všeobecný - za nemocné, především za ty nejubožejší, 
aby nezůstali nepovšimnuti a dostalo se jim lékařské péče, od-
povídající důstojnosti lidské bytosti. 
*  Úmysl misijní - za všechny misionáře, muže i ženy, aby rost-
lo jejich poznání, že evangelium mohou šířit působivě a pře-
svědčivě pouze plni vášnivé lásky ke Kristu. 
*  Úmysl národní - za nové objevení smyslu pro zasvěcený život

 Modleme se v těchto dnech zvláště za skupinku těch, kteří minulý týden odletěli 
na Haiti pomoci misionáři P. Romanu Musilovi Omi.

 SETKÁNÍ KATECHETŮ bude první čtvrtek v měsíci, 3. února, na faře v Zábřeze. 
Začátek ve 20 hod.       P. Ján Čukáš

 SVÁTOST SMÍŘENÍ. Jako každý první pátek v měsíce, můžete i 4. února od 15.30 
hod. přijmout ve farním kostele sv. Bartoloměje svátost smíření.         P. František Eliáš

 POPELEČNÍ STŘEDA 9. ÚNORA - ZAČÍNÁ POSTNÍ DOBA:
V Zábřeze budou na Popeleční středu mše svaté v 9.30 a v 17.30 hod. se svatopostním 
zamyšlením P. Karla Moravce, biskupského vikáře z Hradce Králové. V Jedlí bude mše 
svatá v 16 hod., a ve Svébohově v 18 hod.          P. František Eliáš

POUŤ FARNOSTÍ DĚKANÁTU ZÁBŘEH DO SVATÉ 
ZEMĚ – POZOR ZMĚNY!

*  Ze Slovenska jsme obdrželi zprávu, že všechny poutě do Svaté Země budou začí-
nat o jeden den dříve tedy: 23. 2. - 2. 3. Velké Losiny (Šumpersko), 2. 3. - 9. 3. Zábřeh, 
9. 3. - 16. 3. Charita (AIR Slovakia nahlásila změnu letů). 
*  Prosíme účastníky zábřežské poutě (2.3. – 9.3.), aby si vyřídili zdravotní a cestovní 
pojištění. Nebude zahrnuto v ceně a nebudeme jej tedy sjednávat hromadně.
*  Zveme poutníky na besedu IZRAEL – ZEMĚ JEŽÍŠOVA, která bude v Katolickém 
domě v Zábřeze 18.února. Po přednášce jim zodpovíme konkrétní dotazy a předáme 
informace.                                                                                                  P. František Eliáš



ZPRÁVY Z KATOLICKÉHO DOMU
Zveme všechny příznivce tance a dobré nálady na tradič-
ní MAŠKARNÍ PLES S POCHOVÁVÁNÍM BASY, který 
se uskuteční v pátek 4. února od 20. hodin v Katolickém 
domě v Zábřeze. Melodie k tanci i poslechu zahraje Veselá 
kapela a namixuje moderátor rádia Proglas Radek Habáň. 
V průběhu plesu bude vylosována bohatá tombola, vyhod-
notíme nejnápaditější masky……Zkrátka a dobře, pokud 
vám zbývá 80 Kč, nezapomeňte si v knihkupectví Barborka 
koupit místenku a přijďte.

Na sobotu 5. února zveme všechny děti a 
jejich rodiče na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL. Začátek ve 14. 
hodin. Vstupné dobrovolné.

Na úterý 8. února zveme všechny seniory a všechny osamělé na ZÁ-
BAVNÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE S VAŠKEM A PETREM. Začá-
tek v 15. hodin. Vstupné dobrovolné.

Na začátek postní doby připravujeme malé zábřežské „AKADEMICKÉ 
DNY“. Ve spolupráci s Křesťanskou akademií se nám podařilo zajistit na 
pondělí 14. února přednášku prof. Tomáše Halíka a na pátek 18. úno-
ra přednášku ThDr. Jaroslava Brože. V sobotu 19. února bude v Kato-
lickém domě přednášet biskup Josef Hrdlička, v sobotu 26. února doc. 
Petr Chalupa a cyklus vyvrcholí v neděli 6. března přednáškou otce Milana Palkoviče. 
Témata a začátky přednášek zveřejníme v dostatečném časovém předstihu.

Na setkání s vámi na kterékoliv akci Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek.

Orel Rovensko srdečně zve na ostatkový maškarní ples s pochováváním 
basy, který se koná dne 29. ledna ve 20 hod. v místní orlovně. K tanci a po-
slechu hraje NOVÁ OLŠANKA, v průběhu večera ukázky tanců hiphop a 
disco v podání skupiny  „TATRANSKÁ MONIKA & COMP“. Bude připra-
vena domácí kuchyně. Vstupné 50 Kč, AKCE - masky sleva 50%

Josef Šincl

Blahopřání do Lubníka a Hoštejna
 V tyto dny oslavují 50 let společného života manželé Josef a Božena Ma-
cháčkovi z Lubníka. K jejich krásnému životnímu jubileu – zlaté svatbě pře-
jeme hodně Božího požehnání, zdraví a spokojenosti na společné cestě živo-
tem.

 PAN FRANTIŠEK KEJÍK, kostelník kostela sv. Anny v Hoštejně oslavil 80. 
narozeniny. Jménem všech farníků mu děkuji za dlouholetou službu, přeji do 
dalších let hojnost Božích milostí, zdraví a pokoje.                  P. Jaroslav Přibyl  
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šéfredaktor - J. Kroul, redakce -  H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

SBÍRKY Z MINULÉ  NEDĚLE
Zábřeh 9.540,-; Jedlí 1.450,-; Svébohov 1.300,-; Zvole 3.370,-; Lubník 400,-; Hoštejn 
6.850,-; Kosov 1.000,-; Tatenice 900 Kč.
*  Farníci z Hněvkova věnovali na opravu své obecní kaple v minulém roce 80.000 Kč. 
*  Farníci z Rovenska na opravu svatostánku v kapli věnovali 15.000 Kč.
*  Na opravu kostela sv. Barbory jste v měsíci lednu darovali 1.590 Kč
DARY: Na Haiti 1000 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                        P. František Eliáš a P. Jaromír Přibyl

MOHELNICKO    MOHELNICKO     MOHELNICKO

Sbírky z minulé neděle: Mohelnice 6.287,-, Studená Loučka 235,-. Úsov 397 Kč. 
P. Petr Šimara

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

 SBÍRKA Z NEDĚLE 23. LEDNA. Postřelmov 2.660 Kč, Lesnice 
1.570 Kč, Dlouhomilov 350 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  

 DRUHÁ KATECHEZE O MŠI SVATÉ bude v úterý 1. února v Po-
střelmově. Začne po skončení večerní bohoslužby to je asi v 18.15 hodin 
na faře. Jste srdečně zváni. 

 ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB: 2. února, o svátku Uvedení Páně 
do chrámu bude mše svatá také v Postřelmově v 18 hodin. 

 ADORAČNÍ DEN FARNOSTI DLOUHOMILOV oslavíme v neděli 6. března. Výstav 
Nejsvětější Svátosti bude v sále bývalé školy od 15 hodin. V 17 hodin bude mše svatá a po 
ní společné ukončení a svátostné požehnání. Jste srdečně zváni ke ztišení se před Pánem 
a k děkování i prosbám především za naši arcidiecézi.        P. Jiří Putala

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

 Sbírky z minulé neděle: Štíty 1.630,-; Horní Studénky 2.350,-; Klášterec 840 Kč.
 PŘEDSTAVENÍ DĚTÍ, KTERÉ SE PŘIPRAVUJÍ K PRVNÍMU SVATÉ-
MU PŘIJÍMÁNÍ. Horní Studénky v neděli 6. 2. 2005 (setkání s rodiči 30. 
1.), Štíty v neděli 6. 2. 2005 (setkání s rodiči 3. 2. po bohoslužbě slova), Cot-
kytle v sobotu 5. 2. 2005 (setkání s rodiči 31. 1. v 17 hod.)

 V době, kdy farnost Štíty zůstala bez kněze, schází se pravidelně v kostele 
každý pátek v 17 hod. na modlitbách za nového kněze a za Boží požehnání pro 
všechny, kteří se starají o to, aby naše farnost žila. Společenství modlitby.

 SVÁTOST SMÍŘENÍ VE ŠTÍTECH. Přijmout svátost smíření ve štíteckém kostele 
můžete v neděli 30. ledna 2005 od 16 do 17 hod. Zpovídat bude P. Pavel Vágner z farnos-
ti Červená Voda. 

 NA POPELEČNÍ STŘEDU, 9. února 2005, bude ve Štítech mše svatá v 16 hod., v Kláš-
terci v 17.30 hod.                   P. František Eliáš



POZNAMENEJTE SI 
V KALENDÁŘI INFORMACE 
Z CENTRA PRO MLÁDEŽ
* V sobotu před Květnou nedělí 
proběhne tradiční Setkání mládeže 
olomoucké arcidiecéze, tentokrát 
ve Šternberku. Podrobnosti se do-
zvíte v příštích číslech Luny.
* Jako tradičně o jarních prázd-
ninách, které připadnou na naši 
farnost na přelom února a břez-
na, proběhne na Arše v Rajnocho-
vicích tábor sněženky. Tento tábor je určen pro děti od 8 do 14 let v termínu 28. 2.- 4. 3. 
2005. Cena: 500 Kč. Bližší informace naleznete na plakátě na nástěnce v zábřežském kos-
tele. Přihlášky a informace pouze na telefonním čísle 573 391 215.  
* V zábřežském kostele najdete prospekty o internetových stránkách www.signaly.cz 
a o novém časopisu pro děvčata IN. Tamtéž je k dispozici také několik letáčků s modlitbou 
Světového setkání mládeže. 
* Zájemci, kteří se chtějí zúčastnit Světového setkání mládeže v Kolíně nad Rýnem 
v květnu, ať se hlásí co nejdříve na Centrum pro mládež /Biskupské nám. 2, 771 01 Olo-
mouc/. Ti, kteří jsou v současnosti přihlášeni, by se dali spočítat doslova na prstech jedné 
ruky, a proto je velmi těžké jednat s německou stranou o konkrétních požadavcích Če-
chů. 

ARCIDIECÉZNÍ FÓRUM MLÁDEŽE V KROMĚŘÍŽI 
25. - 26. ÚNORA 2005
Motto fóra: Farnost jako domov a škola společenství
Od pátku 25. do soboty 26. února 2005 proběhne na Arcibiskupském 
gymnáziu v Kroměříži Fórum mládeže naší arcidiecéze na téma: „Far-
nost jako domov a škola společenství“.Cílem tohoto fóra je nově ob-
jevit velikost církve, objevit farnost jako svůj domov, najít v ní své 
místo a poslání. 

JEZUITSKÝ HUMOR
POSLUŠNOST - Během jedné konference diskutují řeholníci o poslušnosti. Přítomný jezu-
ita je tázán: „Váš řád připisuje poslušnosti tak velkou hodnotu: jak to děláte, že jí tak dbá-
te?“ Ten odpoví: „Úplně jednoduše. Představený se u nás nejprve zeptá svého podřízené-
ho, jakou má představu o své budoucí činnosti - a pak mu to přikáže. Takže s poslušností 
nikdy žádné problémy nemáme.“ Po chvíli přemýšlení jeden účastník namítne: „Ale vysky-
tují se přeci také řeholníci, kteří sami nevědí, co chtějí. Co pak děláte s nimi?“ Jezuita na 
to: „No z těch děláme ty představené!“
PRAKTICKY ZALOŽENÝ - V pokoji sedí benediktin, dominikán, františkán a jezuita. Na-
jednou zhasne světlo. Benediktin se bez rozpaků dál modlí breviář, protože ho umí nazpa-
měť. Dominikán referuje o podstatě světla a temnoty. Františkán chválí Boha, který člově-
ku dává také shovívavě zahalující tmu. A jezuita jde ven a vymění pojistky…

www.jezuit.cz

Za Lunu odpovídá Petr Krňávek, za jednotlivé příspěvky autoři © Luna 4. 1. 2005
Kontakt: luna.prispevky@post.cz
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ÚNOR V KATOLICKÉM DOMĚ V ZÁBŘEHU
1. 2. Klub maminek 9.00
 Aromaterapie pro každého 
2. 2. Cvičení pro ženy a dívky 19.00
3. 2. Dětský klub Barvínek 9.30
4. 2. MAŠKARNÍ PLES s pochováváním basy 20.00
 Hraje Veselá kapela a DJ Radek Habáň – moderátor Rádia PROGLAS.
 Vstupné 80 Kč. Předprodej v knihkupectví BARBORKA 
5. 2. Dětský maškarní karneval 14.00
7. 2. Kondiční cvičení pro seniorky 17.00
8. 2. Klub maminek 9.00
 Povídání na téma: Stravování dětí, Alergie 
8. 2. Taneční odpoledne pro seniory 15.00
 Taneční melodie nejenom pro seniory hraje Vašek a Petr. Občerstvení zajištěno. 
9. 2. Cvičení pro ženy a dívky 19.00
10. 2. Dětský klub Barvínek 9.30
14. 2. Křesťan v 21. století 17.00 
 Přednáší prof. ThD. Ph.D. P.Tomáš Halík, Csc. – předseda Křesťanské akademie 
15. 2. Klub maminek 9.00
 Květinová poradna – množení pokojových květin, výsev balkónových květin, pod-

mínky pro úspěšné pěstování 
16. 2. Cvičení pro ženy a dívky 19.00
17. 2. Dětský klub Barvínek 9.30
18. 2. IZRAEL – země Ježíšova 18.00
 Přednáší ThDr. Jaroslav Brož z KTF UK v Praze 
19. 2. Mluvené slovo v liturgii 8.30
 Přednáší Msgre. Josef Hrdlička 
21. 2. Kondiční cvičení pro seniorky 17.00
22. 2. Klub maminek 9.00
 Volný program 
22. 2. Vařím, vaříš, vaříme 16.00
 Nesoutěžní klání maminek a dcer v přípravě oblíbených pokrmů. 
23. 2. PANTER TUBA BAND 18.00
 Koncert ojedinělého komorního souboru. 
24. 2. Dětský klub Barvínek 9.30
25. 2. Hasičský ples 20.00
26. 2. Kultura mluveného projevu 8.30
 Přednáší Doc. ThDr. Petr Chalupa. 
26. 2. Výroční schůze Spolku Metoděj Zábřeh 14.30
28. 2. Kondiční cvičení pro seniorky 17.00 

NA BŘEZEN PŘIPRAVUJEME
2. 3. – Prázdninový víceboj, 6. 3. – Přednáška na téma Proticírkevní poúnorová opatření,
14. 3. – A. de Saint-Exupery – CITADELA, 27. 3. – Velikonoční beránek


