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5. 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
R
N
Í

Pane chraň mne 

lenosti a zahnívání

vždyť jak jinak se 

mohu stát solí země? 

Žij a sviť ve mně, 

udělej mne průzračným 

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

ŽALM 112 Spravedlivý září v temnotách jako světlo
1: Iz 58,7-10                                      2: 1 Kor 2,1-5                               Ev: Mt 5,13-16
 

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



POPELEČNÍ STŘEDA 9. ÚNORA - ZAČÍNÁ POSTNÍ DOBA:
Postní doba je nám předložena proto, abychom se zastavili. Ale vzápětí 
máme vykročit na výzkumnou expedici do vnitřních komnat našeho srdce. 
Abychom to nevhodné, co najdeme, vystrnadili, zašlé obnovili, bázlivému 
dodali odvahu. Některé prostory necháme jednoduše vyvětrat, odpočinout 
si. Říká se: „Když bude včela jenom stále létat od květu na květ a nesedne si, 
nikdy se nedočkáme medu.“                             

www.vira, zpracováno podle knihy Pavla Plíška Postní aleluja
*  V Zábřeze budou na Popeleční středu mše svaté v 9.30 a v 17.30 hod. se svato-
postním zamyšlením P. Karla Moravce, biskupského vikáře z Hradce Králové. V Jedlí 
bude mše svatá v 16 hod., a ve Svébohově v 18 hod., ve Štítech v 16 hod. a v  Klášterci 
17.30 hod. BS                                            
* V zábřežském farním kostele se můžete na Popeleční středu v 15 hod. projít a po-
modlit křížovou cestu.
*  V době postní budou bývat křížové cesty v Zábřeze vždy v pátek v 17 hod. přede 
mší svatou a v nedělní odpoledne v 15 hod. Koordinací pobožností ve svatopostní 
době je pověřena paní Anna Krieglerová tel. 583 413 371.                 P. František Eliáš 

EXPEDICE NA HAITI
 V sobotu 22. 1. 2005 vyjela pod záštitou Arcidiecézní chari-
ty v Olomouci do Vídně a dále letecky přes Dominikánskou re-
publiku na Haiti skupinka 4 odvážných z okruhu blízkých zá-
břežské farnosti: dva fotodokumentaristé, lékařka a zdravotní 
sestra. Kromě finanční pomoci, kterou vezli s sebou, zmapovali
situaci v misijní farnosti Baie de Henne, což je v překladu Zá-
toka slepic. V této nejbídnější oblasti Haiti působí mladý český 
misionář P. Roman Musil, rodák z Jihlavy, který nedávno vystu-
doval teologickou fakultu v Olomouci. P. Roman Musil navštívil 
koncem léta dvakrát Zábřeh, kde v kostelích vysvětloval své poslání mezi nejchudší-
mi severní polokoule. Chudí v jeho misii mohou obvykle jíst jen jednou za dva dny, 
aby měli šanci přežít. 
 Farníci ze Zábřeha a okolí mu již na podzim minulého roku přispěli částkou před 
200.000 Kč na dokončení školy, kterou ve své režii řídí a dále buduje prozatím pro 
230 žáků. Z tohoto impulsu vzešel nápad pomoci mu vybudovat nemocnici, která je 
jeho touhou. Lidé tam bez základní zdravotní péče umírají na banální nemoci a zra-
nění (jako je třeba zánět slepého střeva či otevřená zlomenina). 
 Tato misijní expedice si vytkla za cíl realisticky zdokumentovat a vyhodnotit si-
tuaci, aby pomoc jak ve škole, tak případně se stavbou nemocnice byla smysluplná 
a účinná. Přímo ze Zábřeha je na místě s kamerou Martin Strouhal. Výsledky budou 
podkladem pro další rozhodnutí těch, kteří chtějí pomáhat. 
Každý účastník expedice si hradí cestu z vlastních prostředků. 
 V neděli 6. února se výprava vrací ve 12.10 letadlem přes Madrid do Vídně, od-
kud ji dopraví do Zábřeha Václav Křupka z Mohelnice, majitel tiskárny, která vyrábí 
naše farní informace. 



*  zve na úterý 8. února všechny seniory 
a všechny osamělé na Zábavné maškar-
ní odpoledne s Vaškem a Petrem. Začá-
tek v 15. hodin. Vstupné dobrovolné.

*  Na začátek postní doby připravujeme MALÉ ZÁBŘEŽSKÉ AKA-
DEMICKÉ DNY. Ve spolupráci s Moravskoslezskou křesťanskou 
akademií (MSKA) a Českou křesťanskou akademií (ČKA) se nám 
podařilo zajistit na pondělí 14. února přednášku prof. Tomáše Halí-
ka a na pátek 18. února přednášku ThDr. Jaroslava Brože. V sobotu 
19. února bude v Katolickém domě přednášet biskup Josef Hrdlička, 
v sobotu 26. února doc. Petr Chalupa a cyklus vyvrcholí v neděli 6. 
března přednáškou P. Milana Palkoviče. Témata a začátky přednášek zveřejníme 
v dostatečném časovém předstihu.

Na setkání s vámi na kterékoliv akci v Katolickém domě se těší Josef Klimek.

Prezident České křesťanské akademie universitní profesor P. To-
máš Halík v Zábřehu. Místní skupina České křesťanské akade-
mie v Zábřehu Vás zve na přednášku otce Tomáše Halíka na téma: 
„Tsunami jako náboženský problém?“ Přednáška se koná v Katolic-
kém domě, Sušilova ul. 38 Zábřeh v pondělí po 1. neděli postní 14. 
února 2005 v 17 hod.           Ing. Mgr. František Srovnal

Mateřské a rodinné centrum Zábřeh - Katolický dům 
  8. 2. Klub maminek – květinová poradna  9.00
  9. 2.    Cvičení pro ženy a dívky 19.00
10. 2. Barvínek 9.30
15.2.  Klub maminek    9.00
  - povídání na téma: Stravování dětí, alergie s paní S.Smorojevou            
16. 2. Cvičení pro ženy a dívky 19.00
17. 2. Barvínek 9.30
22. 2.  Klub maminek – volný program 9.00
22. 2.  Vařím, vaříš, vaříme 16.00 
  - nesoutěžní klání maminek a dcer v přípravě pokrmů          
23. 2.  Z důvodu koncertu je cvičení žen zrušeno!
24 2. Barvínek  9.30

EXERCICIE PRO ŽENY NA VELEHRADĚ. I v letošním 
roce jsme pro ženy připravili duchovní pobyt  v exercičním 
domě Stojanov, kterým nás povede P. Lev Eliáš. Termín pobytu 
je 15. 4.-22. 4. 2005. Prosím ženy, které mají o exercicie zájem, 
aby se přihlásily osobně v Katolickém domě, nebo na telefonu 
731 626 526 u Aleny Enterové. Předpokládaná cena týdenního pobytu činí 2 000 Kč.

EXERCICIE PRO MUŽE V KOCLÍŘOVĚ budou v době od 5. 5. do 8. 5.2005
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SBÍRKY Z MINULÉ  NEDĚLE
Zábřeh 9.490; Postřelmůvek 460; Jedlí 1.500; Svébohov 1.200; Zvole 4.060; Lubník 430; Hoštejn 
720; Kosov 350; Tatenice 970  Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                 P. František Eliáš a P. Jaromír Přibyl
 Tuto neděli 6. února doprovodí liturgii večerní mše svaté Rytmická schola od sv. Bartoloměje. 

SBÍRKY A ODVODY V ROCE 2005
Sbírka Svatopetrský haléř  20. února  2. neděle postní
Sbírka na kněžský seminář 27. března slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Sbírka na církevní školy v diecézi 15. května  Slavnost Seslání Ducha Svatého
Sbírka na světové misie 23. října  Misijní neděle 
Sbírka na Arcidiecézní charitu  6. listopadu  32. neděle v mezidobí 
Dary na Boží hrob v Jeruzalémě  25.-26. březen  Velký pátek a Bílá sobota 
Dary věřících při adoraci Božího hrobu v kostele se posílají na opravy katolických chrámů ve 
Svaté zemi (pokladnička u Božího hrobu)

 ODVODY. Havarijní fond do 31. 3. 2005. Příspěvek na společné aktivity arcidiecéze do 30. 
6. 2005

V pátek 28. 1. 2005 se v Katolickém domě v Zábřehu konal tradiční, v pořadí již  
5. společenský ples Charity Zábřeh. Ten letošní se konal pod záštitou indonéské-
ho velvyslanectví v Praze, jehož zástupci přijali pozvání pořadatelů.
V průběhu večera byly zástupcům velvyslanectví oficiálně předány dva symbo-
lické šeky – první v hodnotě 40.000 Kč předal ředitel místní charity Jiří Karger 
jako předběžný výtěžek plesu. Druhý šek s  částkou čítající 76.716 Kč, předal Indonésanům 
zábřežský děkan F. Eliáš. Tyto peníze pocházejí ze sbírek pořádaných v kostelech zábřež-
ského děkanátu. Starosta města Petr Fabián přislíbil pomoc pro Indonésii ve výši 50.000 Kč 
a stejnou částku pro Srí Lanku.
Děkujeme všem, kteří se spolupodíleli na přípravě, organizaci i průběhu plesu. Naše podě-
kování patří také všem sponzorům, dárcům a rovněž kapele Nová Olšanka, která se vzdala 
části svého honoráře ve prospěch výtěžku plesu.             Luděk Diblík zástupce ředitele

MOHELNICKO    MOHELNICKO     MOHELNICKO

Sbírky z minulé neděle: Mohelnice 4.660; Studená Loučka 216; Úsov 2.603 Kč.  P. Petr Šimara

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

 SBÍRKA Z NEDĚLE 30. LEDNA Postřelmov 2.340 Kč, Lesnice 1.360 Kč, Dlouhomilov 510 Kč 
+ 2.000 Kč dar. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.    
 ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB. Na Popeleční středu bude mše svatá v Postřelmově 
v 18.00 hod.                                                                                                                       P. Jiří Putala 

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

 SBÍRKA Z NEDĚLE 30. LEDNA: Štíty 1.320; Horní Studénky 1.600; Klášterec 900; Cotkytle 
770 Kč  (22.1.   630 Kč) 
 NA POPELEČNÍ STŘEDU, 9. února 2005, bude ve Štítech mše svatá v 16 hod., v Klášterci 
v 17.30 hod.                                                                                P. František Eliáš



Za Lunu odpovídá Petr Krňávek, za jednotlivé příspěvky autoři © Luna 4. 1. 2005
Kontakt: luna.prispevky@post.cz
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k 6/2005 číslu

 POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNO-
VA, která proběhne 4.3. – 6. 3. 
2005 v Přístavu v Rajnochovicích, 
je příležitostí pro mladé lidi, kteří 
se chtějí připravit na Velikonoce. 
Bližší informace na stránce www. 
signaly.cz v sekci akce v podsekci 
olomoucká arcidiecéze. 

Petr Krňávek
 POZNAMENEJTE SI V KALEN-
DÁŘI. Jako tradičně o jarních prázd-
ninách, které připadnou na naši far-
nost na přelom února a března, proběhne na Arše v Rajnochovicích tábor sněženky. Tento 
tábor je určen pro děti od 8 do 14 let v termínu 28. 2.- 4. 3. 2005. Cena: 500 Kč. Bližší infor-
mace naleznete na plakátě na nástěnce v zábřežském kostele. Přihlášky a informace pouze 
na telefonním čísle 573 391 215.         Petr Krňávek

 DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM. Na světě žije několik 
stovek milionů dětí, které potřebují pomoc. Děti z na-
ší farnosti se mohou připojit k pomoci těmto dětem 
v misijních oblastech na celém světě. Ve farním koste-
le sv. Bartoloměje v Zábřeze jsou k dispozici obrázky 
Kintuadi, které si děti mohou koupit za deset korun. 
Od každého obrázku děti odtrhnou malou označenou 
část, kterou nalepí na nástěnku. Tímto způsobem spo-

lečně zbudují most misijního přátelství pro chudé děti v misiích na celém světě. Výtěžek 
z prodeje bude poskytnut na projekty Papežského misijního díla dětí. Kromě radosti ze za-
koupeného obrázku by naše děti měly získat ještě jednu zkušenost. Deset korun, za které 
si obrázek koupí, by měly ušetřit tím, že si něco nedopřejí (např. čokoládu, oplatky, hračku 
apod.) a tím potřebný obnos peněz věnují chudým dětem. S možnostmi, jak ušetřit 10 ko-
run, jim jistě poradí i rodiče. Odměnou za námahu bude společné dílo – MOST MISIJNÍ-
HO PŘÁTELSTVÍ. Když celé dílo podpoříme modlitbou, určitě se vydaří a přinese radost 
dětem od nás i z misijních oblastí.                                                  katecheté

 IN! - NOVÝ ČASOPIS PRO DOSPÍVAJÍCÍ DÍVKY. Mnoho rodičů a vychovatelů volalo 
v poslední době po časopisu pro děvčata. Více než dvouletá práce Sekce pro mládež České 
biskupské konference a sdružení Tarsicius dospěla ke konkrétnímu výsledku a 31.1.2005 
vyšlo nulté číslo. Kromě něho vyjde letos dalších pět čísel. První v červnu. Na dvaceti celo-
barevných stránkách bude časopis hovořit o dívčím světě a prezento-
vat křesťanské hodnoty. Část potřebných finančních prostředků bude
získána z předplatného (28 Kč za kus). Tvůrci časopisu věří, že zbytek 
potřebných financí se jim podaří získat od sponzorů, kteří podpoří je-
jich výchovnou práci. Časopis lze získat v diecézních centrech pro mlá-
dež a pro katechezi, na katolických farách nebo si ho lze přímo objed-
nat na adrese: 
 Sdružení Tarsicius, Horní nám. 12, 466 01 Jablonec nad Nisou; 
 tel: +420/483 312 327; mobil: +420/777 332 343; mailto:in@in.cz.



POUŤ FARNOSTÍ DĚKANÁTU ZÁBŘEH DO SVATÉ ZEMĚ – PO-
ZOR ZMĚNY!
*  Ze Slovenska jsme obdrželi zprávu, že všechny poutě do Svaté Země budou začínat 
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). Odjezd autobusů ze Zábřeha bude pravdě-
podobně ve 3 hodiny ráno. Přílet 9. března do Bratislavy kolem 20 hodiny večerní. 
*  Prosíme účastníky zábřežské poutě (2.3. – 9.3.), aby si vyřídili zdravotní a cestovní po-
jištění. 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 v 18 hodin.  V 17 hod. 
můžete spolu s přednášejícím P. Jaroslavem Bro-
žem, ThD. slavit mši svatou v kostele sv. Barto-
loměje. Po přednášce zodpovíme konkrétní do-
tazy a předáme informace k putování do Svaté 
Země.                              P. František Eliáš

V prostorách Charity na sklonku minulého 
roku začala svoji činnost provozovat cestov-
ní kancelář AWER TOUR s.r.o. Její snahou 
je zprostředkovávat poutní zájezdy pro jed-
notlivce i kolektivy do svatých míst na ev-
ropském kontinentě, ale především do Svaté 
Země. Krédo cestovní kanceláře stále plyne 
z přesvědčení, že každý věřící křesťan by měl 
alespoň jednou v životě navštívit Svatou zemi, 
pozemskou vlast Ježíše Krista, místo, kde se 
zrodila naše víra. Vzhledem k tomu, že peda-

gogie v dějinách spásy představuje člověka jako poutníka do nebeské vlasti, chtějí i tyto 
poutní zájezdy účastníkům nabídnout nový pohled víry na jejich životní pouť.
Proto bychom Vás rádi pozvali, abyste s námi putovali.
Těm z Vás, kterým nevyhovuje termín farní pouti do Svaté země, případně jste zjistili, že 
již není místo, nabízíme termín od 9. do 16. 3. 2005, rovněž v ceně 13 000,- Kč. 
Společně navštívíme vísku Ain Karen, rodiště Jana Křtitele, město Nazaret, baziliku Zvěs-
tování; Betlém, zde spatříte jeskyni narození Páně, Kánu Galilejskou, místo prvního zázra-
ku, řeku Jordán, Kafarnau, Galilejské jezero, horu Tábor, kde byl Ježíš proměněn a roz-
mlouval s Mojžíšem a Eliášem, Jericho, nejstarší město na světě. Jeruzalém s Olivovou ho-
rou, navštívíte Sión, Večeřadlo, projdete se mezi olivovníky v Getsemanech, navštívíte ba-
ziliku Agónie, Zeď nářků, projdete Křížovou cestou do baziliky Božího hrobu. Neopakova-
telným zážitkem jistě bude koupání v Mrtvém moři a návštěva řady dalších neméně pou-
tavých míst. 
Další zajímavou nabídkou pro Vás mohou být například Velikonoce prožité ve Svaté zemi 
a na Sinaji v termínu 23.3. – 3. 4. 2005.
O dalších připravovaných zájezdech (Řím, Lurdy, Fatima, Turín) 
Vám rádi podáme bližší informace v CK AWER TOUR, Žižkova 
15, Zábřeh (2. patro), telefon 583 418 297. 

Za cestovní kancelář Lenka Hamplová


