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29. 5. 2011
Ročník XVIII., číslo 21
šestá neděle velikonoční
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec
Štíty, Cotkytle, Horní Studénky
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Červená Voda, Jakubovice, Písařov
Loštice, Moravičany
Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Všemohoucí Bože, dej,
ať prožíváme velikonoční dobu tak opravdově,
aby se naše spojení se vzkříšeným Kristem
trvale projevovalo v celém našem životě.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

Jásejte Bohu, všechny země!

ŽALM 66
1: Sk 8,5-8.14-17 2: 1 Petr 3,15-18 Ev: Jan 14,15-21
Ordinárium: Olejníkovo č. 502 příště Břízovo č. 503

Kdo má moje přikázání
a zachovává je,
ten mě miluje, a kdo mě miluje,
toho bude milovat můj Otec
a také já ho budu milovat
a dám se mu poznat.“

Jan 14,21

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE VE 14.30 HOD. V DĚKANSKÉM
KOSTELE V ZÁBŘEZE.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Pondělí
30. května
Památka sv. Zdislavy
Úterý
31. května 	Svátek Navštívení Panny Marie
středa
1. června
Památka sv. Justina, mučedníka
čtvrtek
2. června 	Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
(začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO)
Pátek
3. června
Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
ZAKONČENÍ MARIÁNSKÉHO MĚSÍCE – svátek Navštívení Panny Marie a poslední „májovou“ oslavíme
v úterý 31. května mší svatou u Šubrtovy kaple. Začátek
v 17.30 hod.
P. František Eliáš
O slavnosti Nanebevstoupení Páně, ve čtvrtek 2. června, budou mše svaté v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze v 9.40 a v 17.30 hod., v Jedlí v 17.00 hod. a ve Zvoli
v 18.00 hod. P.
František Eliáš
Svátost smíření o prvním pátku v měsíci v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze můžete
přijmout 3. června od 16.30 hod.
P. František Eliáš
SETKÁNÍ S ACHABEM. Pro ty, kteří si nastudovali I. a II. knihu Mojžíšovu Starého zákona a List Židům je připraveno na pátek 3. června setkání s panem Achabem Haidlerem, praktikujícím židovskou víru. Zváni jsou především biřmovanci, také dříve biřmovaní i všichni ti, kteří chtějí hlouběji pochopit souvislosti vztahu židovství a křesťanství.
Bližší informace na faře.
P. František Eliáš
PRVNÍ MARIÁNSKOU SOBOTU V KOCLÍŘOVĚ, 4. června 2011 prožijeme s hlavním hostem P. Janusem Manjackalem (misionářem z Bangalore v Indii). Přihlášky do
31. května. Odjezd z Valové v 11.30 hod.
Ludmila Korgerová
FARNOST MALETÍN. První neděli v měsíci - 5. června poputujeme do maletínského kostela sv. Mikuláše. Začátek mše svaté v 15 hod.
P. František Eliáš
MODLITBY MATEK. Maminky i babičky opět zveme ke slavení mše svaté,
obětované za naše děti a vnoučata, kterou budeme společně slavit v pondělí 6.
června v 16.30 hod.
Lenka Hamplová
PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI JEDLÍ se sejde ve čtvrtek 9. června v 18 hod.
		
P. František Eliáš
1. setkání kurzu symptotermální metody PPR, zaměřené na přípravu snoubenců bude v Dubicku u Kolčavů v pátek 10. června. Začátek v 19.30 hod.
Bližší informace www.lpp.cz, nebo na tel. 583 449 284.
L+M Kolčavovi
POUŤ NA ŽELIV A KŘEMEŠNÍK. Orel-jednota Zábřeh Vás zve ve středu 22. června
2011 na poutní zájezd na Želiv a na Křemešník. Duchovní doprovod otec děkan. Odjezd
autobusu z Valové v 6.30 hod., cena 300 Kč. Přihlášky u Ludmily Korgerové tel. 583
414 512 do 5. června a od 14. do 20. června (po 18 hod. mobil 732 805 427).
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KATOLICKÝ DŮM

Na nejnavštěvovanější moravské poutní místo Svatý Hostýn budeme
o svátku Navštívení Panny Marie, tj. v úterý 31. května putovat
dvěma autobusy. Případným zájemcům nabízíme několik posledních volných míst. Přihlášky Josef Klimek, tel. 583 412 108, mob. 731 465 717, nebo
Josef Flášar, Obr. míru 4, Zábřeh-Ráječek, mob. 737 618 172. Podrobnosti v minulých
číslech FI.
Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

PAVEL ŠPORCL NA BARBORCE

Občanské sdružení sv. Barbora Zábřeh připravilo na neděli
5. června 2011 koncert vynikajícího českého houslového virtuosa Pavla ŠPORCLA. Zábřežskému publiku se nabízí výjimečná příležitost poslechnout si skladby Johana Sebastiána
Bacha a Niccolo Paganiniho v podání vyhlášeného houslisty
a současně ocenit jedinečné hudební umění tohoto houslového virtuóza. Pavel Šporcl je uznávanou hudební osobností
nejen u nás, ale i na koncertních pódiích v celém světě. Snaží
se přiblížit klasickou hudbu co nejširšímu okruhu posluchačů
a jeho vystoupení mají mimořádný ohlas zejména mezi mladými lidmi.
	Koncert Pavla Šporcla se uskuteční v kostele sv. Barbory – začátek v 17 hod.

Ohlášky
SVÁTOST MANŽELSTVÍ PŘIJMOU:
v kostele sv. Bartoloměje v sobotu 4. června
Josef Jílek z Jestřebí a Jitka Jílková z Lesnice
V sobotu 11. června v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Svébohově
Petr Heger z Jedlí a Anna Večeřová ze Svébohova
Ve farním kostele sv. Vavřince v Rudě nad Moravou
uzavřou církevní sňatek v sobotu 18. června
Libor Stloukal ze Zábřeha a Pavla Tichá z Rudy nad Moravou
K ROKU KŘTU-OBLÉKNUTÍ KRISTA. „Vy všichni jste přece skrze
víru syny Božími v Kristu Ježíši. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli.“ (Gal 3,26-27). Šaty si člověk obvykle obléká jako ochranu a okrasu svého těla, vyjadřuje jimi své postavení i důstojnost.
Při křtu se člověk symbolicky obléká v Krista – přijímá ho jako svou ochranu, okrasu,
znamení důstojnosti. Šaty mohou být i znakem rozdělení mezi lidmi, obléknutí Krista
je však spojuje a smazává rozdíly – všichni jsou přijati jako synové a dědicové Božího
zaslíbení. Bílý šat, symbol nového života, dostává pokřtěný také jako úkol: donést jej bez
poskvrny až před soud Ježíše Krista.
Z kalendáře královéhradecké diecéze
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BIŘMOVANÍ-SVÁTOST DOSPĚLOSTI

(s odkazem Sk 8,5 a KKC 1285-1289, 1306-1314)

Křest, biřmování a eucharistie jsou třemi iniciačními svátostmi, kterými je věřící plně začleněn do církve a jejichž jednotu je
nutno uchovávat. Je tedy třeba vysvětlovat věřícím, že tato svátost
je potřebná k naplnění křestní milosti. Svátost biřmování pokřtěné dokonaleji spojuje s církví a obdarovává zvláštní silou Ducha
svatého.
Už proroci ve Starém zákoně hlásali, že Duch Páně spočine na očekávaném Mesiáši
(Iz 11,2) pro jeho spásné poslání. Tato plnost Ducha neměla však být jen výsadou Mesiáše, ale měla být sdílena celým mesiášským lidem. Proto také apoštolé po seslání Ducha
svatého začali „hlásat velké Boží skutky“ (Sk 2,11) a Petr prohlásil, že toto vylití na apoštoly je znamením mesiášské doby. Ti, kteří tehdy uvěřili kázání apoštolů a dali se pokřtít,
dostali „dar Ducha svatého“(Sk 2,38). Od té doby apoštolé, plníce Kristovu vůli, udíleli nově pokřtěným skrze vkládání rukou Ducha svatého, který přivádí k plnosti křestní
milost. To vysvětluje, proč se v listě Židům mezi prvními prvky křesťanské výchovy připomíná nauka o křtech a také o vkládání rukou (Žid 6,2). Katolická tradice právem považuje toto vkládání rukou za původ svátosti biřmování, která v církvi činí milost letnic
trvalou.
Aby se lépe vyjádřilo předání daru Ducha svatého, velmi brzy se přidávalo ke vkládání rukou, mazání vonným olejem (křižmem). Toto pomazání také vysvětluje jméno „křesťan“, jež znamená „pomazaný“ a pochází od jména samého Krista, kterého „Bůh pomazal
Duchem svatým“ (Sk 10,30). Tento obřad „pomazání“ se užívá jak na Východě tak na Západě dodnes. KDO MŮŽE PŘIJMOUT TUTO SVÁTOST?
Svátost biřmování může a má přijmout každý pokřtěný, který ji dosud nepřijal. Protože křest, biřmování a eucharistie tvoří jednotný celek, věřící jsou ve vhodnou dobu povinni tuto svátost přijmout; bez biřmování a eucharistie je svátost křtu jistě platná a účinná,
ale uvedení do křesťanského života zůstane nedokončené.
Latinská tradice označuje za výchozí bod pro přijetí biřmování věk, kdy člověk začíná rozlišovat. Nicméně v nebezpečí smrti mají být biřmovány děti, i když ještě nedosáhly
věku rozlišování.
Mluví-li se o biřmování jako o svátosti křesťanské dospělosti, nesmí se tím směšovat
dospělý věk víry s dospělým věkem přirozeného růstu. Také se nesmí zapomínat, že milost křtu je zdarma poskytnutá a nezasloužená milost vyvolení, která nepotřebuje nějakého schválení, aby se stala účinnou.
Příprava na biřmování má být zaměřena k tomu, aby vedla křesťana k důvěrnějšímu
spojení s Kristem i s Duchem svatým, s jeho působením, dary a pobídkami tak, aby mohl
lépe převzít apoštolskou odpovědnost křesťanského života. Proto také katecheze před biřmováním bude usilovat o to, aby probudila smysl pro příslušnost k církvi Ježíše Krista,
a to jak ke všeobecné církvi, tak k farnímu společenství. A naopak, právě na tomto společenství spočívá zvláštní odpovědnost za přípravu biřmovanců.
Pro přijetí biřmování je nutno být ve stavu milosti. Je vhodné přistoupit ke svátosti
smíření, aby byl člověk před přijetím Ducha svatého očištěn. Horlivá modlitba má připravovat k tomu, aby člověk přijímal sílu a milost Ducha svatého ochotně a pohotově. Je
také vhodné, aby kandidáti biřmování, tak jako při křtu, našli duchovní pomoc kmotra
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nebo kmotry. Doporučuje se, k většímu zdůraznění jednoty obou svátostí, aby to byla táž
osoba, která byla vybrána pro křest.
Na Východě při jedné slavnosti kněz, který křtí, ihned uděluje také svátost biřmování.
Vykonává to mazáním posvátným křižmem, posvěceným patriarchou nebo biskupem, což
vyjadřuje apoštolskou jednotu církve, jejíž svazky jsou upevňovány svátostí biřmování.
V latinském obřadu řádně uděluje biřmování biskup. I když biskup může ze závažných důvodů dát kněžím dovolení, aby udělovali biřmování, je právě kvůli významu této
svátosti vhodné, aby je uděloval on sám a nezapomínal, že právě z tohoto důvodu bylo
udělování biřmování časově odděleno od křtu. Biskupové jsou nástupci apoštolů, oni dostali plnost svátosti kněžství. Skutečnost, že oni udělují tuto svátost, ozřejmuje, že jejím
účinkem je mnohem těsnější spojení těch, kteří ji přijímají s církví, s jejími apoštolskými
počátky a s jejich posláním vydávat svědectví o Kristu.
Je-li křesťan v nebezpečí smrti, má mu udělit biřmování kterýkoliv kněz. Církev totiž
chce, aby žádné z jejích dětí, i těch nejmenších, neodešlo z tohoto světa, aniž by bylo zdokonaleno skrze Ducha svatého darem Kristovy plnosti.
P. Antonín Pospíšil

HEDVIČINO MILOSRDENSTVÍ U ODSOUZENÝCH A CHUDÝCH

Situace nemocných byla v době, kdy žila Hedvika, velmi těžká. Bývali ponecháni vlastnímu osudu. Hedvika proto založila v knížectví první nemocnice a domy s péčí o nemocné. Sama tam docházela a nemocné podle svých sil pomáhala ošetřovat. Byla Bohu velmi vděčná, že se v dětství
tolik naučila v klášteře u sester. Uměla připravovat léky i masti, zvládla
i ošetřovatelské práce. Nikdy nemocného neopustila, aniž by ho nejprve
nepotěšila nějakým darem. Hedvika navštěvovala vězně v žalářích. Dokonce se zúčastňovala soudních přelíčení, kde se snažila zabránit nespravedlivým rozsudkům nebo zmírnit určený trest. Vězňům posílala jídlo,
pití, šaty. Uvědomovala si, že není kněžnou proto, aby si nechala sloužit,
ale aby sama, podle svých možností a sil, sloužila.
HEDVIKA ODCHÁZÍ SE SOUHLASEM SVÉHO MANŽELA DO
KLÁŠTERA
Když Hedvičiny děti dospěly, požádala svého manžela Jindřicha, aby jí
dovolil opustit hrad a žít v klášteře. Jindřich svolil. Rozhodnutí manželů potvrdil biskup. Stvrdil, že Hedvika ani Jindřich se neproviňují proti
manželskému slibu, který si dali, a že církev s jejich způsobem života
souhlasí a žehná mu. A tak Hedvika odešla do cisterciáckého kláštera v Třebnici. Svým
rozhodnutím pro život v klášteře dala velký příklad tehdejším kněžím, kteří v té době věnovali mnoho času světským záležitostem. Hedvika zemřela v klášteře v Třebnici 14. října
1243 v sedmdesáti letech. Brzy po její smrti se k ní začala šířit úcta jako ke světici.
Na první pohled mohl Hedvičin odchod do kláštera vypadat jako útěk od něčeho, co už ji nebavilo. Děti odrostly, manžel byl často na cestách, tak proč by vlastně neodešla? Ale nebyla to
pravda. Hedvika zůstala věrná. Když manžel potřeboval její pomoc, byla mu nablízku. Když
byl její syn na bojišti raněn, sama ho šla vyhledat. Hedvika nás učí věrnosti. Jsme i my věrní?
Vytrváme, když se pro něco rozhodneme? Třeba když začneme ministrovat, zpívat ve scholičce, dělat nějaký sport, dokážeme vytrvat nebo se vzdáváme hned při prvním neúspěchu, nebo
když se nám něco nelíbí?
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lošticko lošticko lošticko
VELKÉ VÝROČÍ SV. JOHANKY Z ARKU (1412 – 1431)

Jana Orleánská se narodila v malé vesničce Domrémy, na
hranicích mezi Lotrinskem a Francií 6. ledna 1412 jako dcera
obyčejného rolníka Jakuba Tarca a Isabelly Rommé. Její náboženský život zrál jako mystická zkušenost již od 13 let. Nikdy se nenaučila číst a psát. Od mladosti slýchala v zahradě
rodného domu hlasy, které ji vyzývaly, aby přišla na pomoc
francouzskému králi, který byl utlačován Angličany, a zachránila Francii. V únoru 1429, když jí bylo 17 let, se Jana
v průvodu svých přátel vydala do Chinonu, kde se zdržoval korunní princ Karel VII. Ten ji dal nejdříve zkoušet teology. Z jejich strany nebyly proti Janě námitky... 23. dubna
1429 vyrazila s malým oddílem z Tours a objevila se před
úplně demoralizovanými francouzskými vojáky. Postarala se
o očistu tábora: dala vyhnat všechny prostitutky a žádala od
vojáků generální zpověď. Tvrdí mužové se podrobili něžné
dívce a po několika dnech byli angličtí protivníci poraženi. První osvobozené město byl Orleans. Následovalo jedno vítězství za druhým... 17. července 1429 přivedla Jana Karla VII. do
Remeše, kde byl v katedrále slavnostně korunován na krále. Jana stála vedle oltáře s vítěznou
korouhví se jmény Ježíše a Marie – poklekla před krále a řekla: „Vzácný pane, nyní je splněna
Boží vůle.” Žárliví královi politici brzy poštvali krále proti Janě, která byla zradou v roce 1430
u Compiégne zatčena Burgundy a předána Angličanům. Před soudem byla obžalována jako
čarodějnice, poběhlice a tři měsíce vyslýchána. V poslední den svého života přijala naposled
sv. přijímání a 30. května 1431 ve svých 19 letech byla upálena na hranici v Rouenu. Umírala,
hledíc na ukřižovaného Krista se slovy: „Ježíši, Ježíši, Ježíši...” Nedlouho po smrti přezkoumávali rozsudek a 7. července 1456 ho papež Kalixt II. zrušil. Pak se vše kolem Jany uklidnilo. Až
v 19. stol. její kult silně ožil. Po přezkoumání historických pramenů byla v roce 1909 Jana blahořečena a papež Benedikt XV. ji prohlásil za zachránkyni Francie. 16. května 1920 byla Jana
prohlášena za svatou. Letos si připomínáme 580 let od její mučednické smrti.
POZVÁNKA NA POUŤ. Loštická a moravičanská farnost Vás dne 2. července 2011 srdečně
zvou na jednodenní poutní zájezd do Javorníku, Travné, Bílé Vody a Žárové. Cena: 230 Kč,
mládež 100 Kč. Zájemci se mohou přihlásit u pana Ryšavého na mobilu : 605 963 392, nebo
na faře v Lošticích na čísle 723 723 728.
P. Pavel Kavec, CM

Ohlášky

Dne 4. června 2011 přijme v kostele sv. Prokopa v Lošticích ve 14.00 hod.
svátost manželství Pavel Ženožička z Rozvadovic a Renata Holá z Loštic.
Na společnou cestu životem jim vyprošujeme hojnost Božího požehnání!

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 22. května: Mohelnice 5.064; Úsov 779; Studená Loučka 327 Kč.
Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.
P. Petr Šimara
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 22. května: Červená Voda 2.226; Domov důchodců sv. Zdislavy 101;
Mlýnický Dvůr 570; Písařov 644; Jakubovice 2.134 (na věžní hodiny); Dary: Písařov na
oltář 3.000; Jakubovice na věžní hodiny 2000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
v Ve středu 1. června mimořádně nebude mše svatá v Červené Vodě, ve čtvrtek 2.
června na slavnost Nanebevstoupení Páně bude mše sv. v Červené Vodě až v 18.30 hod.
		
P. Radek Maláč

postřelmovsko

postřelmovsko

SBÍRKA NA TV NOE z neděle 15. května: byla v Postřelmově
6.381 Kč, Chromči 4.200 Kč, Sudkově 1.370 Kč, Lesnici 4.362 Kč a
v Dlouhomilově 2.348 Kč.
V Chromči byla sbírka na opravy o pouti 5000 Kč.
Na první neděli v měsíci je mimořádná sbírka na opravy v Lesnici (minule 3.133 Kč) a na farní kostel v Sudkově (minule 825 Kč)
a v Chromči (minule 2500 Kč).
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn

štítecko štítecko štítecko
Sbírky z neděle 22. května: Štíty 2.170; Cotkytle 1.070 (na TV NOE);
Horní Studénky 6.000 Kč (pouť). Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek

OPRAVY

Dokončuje se třetí etapa opravy a nátěru fasády na kostele Nanebevzetí
Panny Marie ve Štítech. Velký dík patří Městu Štíty za vyřizování administrativy, organizaci prací i finanční podíl na opravách.
Poděkování patří také brigádníkům z Cotkytle za ochotu a velkou pomoc při výměně krytiny na faře. První etapa se blíží ke konci.
P. Stanislav Suchánek

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 22. května: Lubník 1.670, Tatenice 1.860, Hoštejn 800, Kosov 1.340 Kč
(pouť). Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
MŠE SVATÉ KE SVÁTKU NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE
v v Tatenici v pondělí 30. května v 18.30 hod.
v v Hoštejně v úterý 31. května v 18.00 hod.
V neděli 5. června Vás skauti zvou na DĚTSKÝ DEN DO HOŠTEJNA. Začátek na hřišti je ve 14 hod.
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SBÍRKY Z NEDĚLE 22. KVĚTNA: Zábřeh 8.410; Jedlí 1.700; Svébohov 1.500; Klášterec
1.405; Zvole 3.570 Kč. Všem dárcům, ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

NABÍDKA Z ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉHO

v Týdenní pobyt pro osamělé matky s dětmi na Svatém Hostýně
Pobyt v termínu od 22. do 30. července je určen pro všechny matky, které z různých důvodů (neprovdání se, rozvodu,
ovdovění apod.) vychovávají své děti samy. Přijet mohou
i maminky samy, bez dětí (děti jsou na táboře, nebo jsou už
velké). Setkání je rozdělené do dvou částí - vzdělávací a rekreační. Dopolední program zahrnuje přednášky terapueuta,
psychiatra, kněze a předpokládá se na ní účast přihlášených
maminek (v průběhu přednášek je pro děti zajištěn program).
Během dne mají maminky příležitost k osobním rozhovorům
s přítomnými odborníky nebo knězem, který je přítomen po
celou dobu setkání. Každý den je možnost zúčastnit se mše sv.
a společných modliteb. Rekreační část setkání probíhá v odpoledních hodinách a lze ji trávit buď individuálně, nebo se
zapojit do společně připravovaného programu, výletu, výtvarných dílen apod. Kvůli rezervaci poutního domu přihlaste se, prosím, nejpozději do konce května. Bližší informace a přihlášky: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 253, e-mail: reznickm@arcibol.cz,
nebo je najdete na našich stránkách.
Letní pobyt pro prarodiče s vnoučaty ve Velkých Losinách
je naplánován od 8. do 14. srpna 2011. Ubytování je zajištěno v penzionu, který se nachází v klidné lokalitě uprostřed přírody, v blízkosti zámeckého komplexu a lázeňského parku s termálním koupalištěm
i vnitřním bazénem. Dobře dostupné je i centrum městečka s proslulou ruční papírnou. Pokoje jsou 1 – 4 lůžkové se společným sociálním
zařízením na chodbě. V areálu je možnost širokého sportovního vyžití.
Strava je zajištěna celodenní v restauraci penzionu. Cena zahrnující ubytování a stravu
je 2 400 Kč za dospělého a 1 800 Kč za dítě 4-12 let. Děti do 3 let platí jen stravu, a to
zlevněnou. Pobyt pro dítě do 3 let stojí 540 Kč. Je nutné zaplatit zálohu a odevzdat přihlášky do 30. června 2011. Do Velkých Losin můžete přijet buď vlastním autem, nebo
vlakem. Naplánovány jsou výlety do přírody, poznávání kulturních památek města Velké Losiny a okolí, program pro děti. Bližší informace a přihlášky: Lucie Ševrová, tel.:
587 405 251, e-mail: sevrova@arcibol.cz a na www.rodinnyzivot.cz.
v

v Nabízíme také rozšířené poradenství
Pastorálně terapeutické poradenství – MUDr. Jitka Krausová
Manželské a rodinné poradenství – Mgr. Vít Hušek, Th.D.
Poradenství v obtížných životních situacích – Bc. Marcela Řezníčková
Bližší informace o poradenství a termínech získáte na tel. 587 405 250-3, rodina@arcibol.cz
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 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.
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