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14. 10. 2012
Ročník XIX., číslo 42
28. neděle v mezidobí
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

Prosíme tě, Bože, dej nám svou milost,
aby nás vždycky předcházela a provázela
a stále nás vedla ke konání dobra.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
ŽALM 90 Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali.
1: Mdr 7,7-11
2: Žid 4,12-13
Ev Mk 10,17-30
Ordinárium: Ebenovo č. 504
příště latinské č. 509

„Jak těžko vejdou
do Božího království ti,
kdo mají bohatství!“....
„Spíš projde
velbloud uchem jehly,
než vejde bohatý
do Božího království.“
Mk 10,23-25

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
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JE V 15.00 HOD. V děkanském
kostele v zábřeze.

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 15. října Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Středa 17. října Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Čtvrtek 18. října Svátek sv. Lukáše, evangelisty
DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 17. října. Mši
svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.
P. František Eliáš
Ve Svébohově si ve středu 17. října při mši svaté v 18 hod. připomenou výročí posvěcení
farního kostela (17. 10. 1869).
P. Lev Eliáš
Kruh přátel hudby Svébohov v rámci hudebního festivalu Bohuslava Martinů. V pátek
19. října 2012 v 17.00 hod. vás zve na koncert do kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Svébohově. Hrají: Leoš Čepický – housle, Stanislav Bogunia – klavír (varhany).Vstupné dobrovolné.
Zvou pořadatelé
HODY. V neděli 21. října budou slavit hody v Jedlí, v Klášterci a ve Svébohově.
MALETÍN. V neděli 21. října můžete putovat do maletínského farního kostela sv. Mikuláše. Začátek mše svaté jako obvykle v 15 hod.
P. Pawel Zaczyk
MISIJNÍ NEDĚLE, PŘÍPRAVA MISIJNÍHO KOLÁČE. V letošním roce
prožijeme 21. října Misijní neděli. V naší farnosti budou děti a katecheté
připravovat v pátek 19. října od 14.00 hodin v Katolickém domě Misijní
koláč. Tento koláč bude možno zakoupit v neděli 21. října v kostele svatého Bartoloměje po mši svaté (v 6.55 a v 8.30 hod.). Výtěžek z prodeje bude
zaslán na podporu Papežského misijního díla. Věříme, že práce dětí a katechetů při výrobě
koláče přinese, díky Vašemu zájmu o drobné nedělní občerstvení, pomoc pro misie. 		
		
Vaši katecheté
SPOLEK METODĚJ
v Spolek Metoděj a místní skupina Moravsko-slezské křesťanské akademie zvou na
přednášku nazvanou MUČEDNÍK BABICKÉHO PROCESU VÁCLAV DRBOLA. Václav
Drbola byl v 50. letech min. století odsouzen tehdejším režimem k trestu smrti v souvislosti s tzv. „Babickým případem“ (babické události byly tendenčně popsány v jednom dílu
televizního seriálu Třicet případů majora Zemana). Osobnost kněze-mučedníka a pravdivý běh událostí přiblíží historik a postulátor kanonizačního procesu Mgr. Jan Růžička.
Přednáška se v Katolickém domě uskuteční přesně v den 100. výročí narození tohoto
Služebníka Božího, tzn. v úterý 16. října. Začátek v 18.00 hodin.
v CESTOU OSUDU A NÁHODY. Další setkání se zajímavým člověkem připravujeme v Katolickém domě na úterý 23. října. V audiovizuálním pořadu „ Cestou osudu a
náhody“ profesionální stopař a amatérský fotograf Roman
VEHOVSKÝ přiblíží, jaké to je, prožít sedm let „na stopu“
a procestovat celý svět. Začátek netradičně v 18.05 hodin,
vstupné dospělí 30 Kč, děti 15 Kč. Po skončení besedy možnost zakoupení cestovatelových knih a následná autogramiáda.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
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KUŽELKY. Děkujeme všem účastníkům 2. ročníku turnaje v kuželkách za vytvoření přátelské sportovní atmosféry a za fair play hru.
Turnaj se konal 6. října 2012 za účasti organizací MRC Hnízdo, skautů z oddílu Skalák,
zástupců ČKA a samozřejmě dětí. Sladkou výhru si tentokrát užila pořádající organizace
Orel s vítězným počtem 709 bodů, 2. místo získalo Hnízdo s 692 body a 3. místo patřilo
skautům s 605 body. Děkujeme všem a těšíme se na příští ročník.
Orel Zábřeh

OREL JEDNOTA ZÁBŘEH nabízí tyto pravidelné sportovní aktivity:
FLORBAL pro děti a mládež
* sobota 9.30 – 11.30 hod. v tělocvičně II. ZŠ – Tomáš Kobza 739 344 179
STOLNÍ TENIS pro dospělé
* středa 18.00 – 19.00 hod. v Katolickém domě – František Kubíček 732 466 218
CVIČENÍ PRO ŽENY
* pondělí 17.00 – 18.00 hod. v Katolickém domě – Laďka Rýznarová 604 113 392

POZVÁNKA na 10. setkání lektorů směřující k soustavnému prohlubování lektorské služby, které bude v sobotu 27. října 2012 v čase od 10.00 – 15.00 hod. ve velkém sále Kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc. Součástí programu bude prohlídka katedrály sv. Václava s průvodcem a mše svatá v kapli sv. Anny.
Mgr. Martina Pavlíková

PŘIPRAVUJEME POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ

Farnost Zábřeh ve spolupráci s cestovní agenturou CA AWER TOUR opět připravuje
pro zájemce pouť do Svaté Země. Odjezd ze Zábřeha v sobotu 16. března, návrat v sobotu 23. března 2013. Dopravu na letiště ze Zábřeha zdarma zabezpečí CA AWER TOUR.
Cena 17.450 + 50 USD. Bližší informace P. František Eliáš, přihlášky v zábřežské kanceláři
AWER TOUR (u kostela) u paní Lenky Hamplové č. tel. 731 626 506.
P. František Eliáš
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UČÍCÍ SE CÍRKEV - BOŽÍ SLOVO V LITURGII

Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč;
proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.
Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je
všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. (2.
čt. Žid 4,12- 13)
Vstupní modlitbou je uzavřena úvodní část mše svaté - kající
obřady. Kajícnost, jakožto prostředek k tomu, abychom nejen důstojně, ale také s čistým
srdcem přistupovali k svatým tajemstvím. Modlitba sama byla vrcholem.
Jednota bohoslužby slova s bohoslužbou eucharistickou není jen předpisem, který nedovoluje obojí oddělit, ale nese se také duchem evangelia. Vždyť ono samo svědčí pro těsné sepětí tajemství slova s tajemstvím eucharistie. Ježíš je Spasitelem lidí. Záchranu lidí vykonává svým křížem a vzkříšením-velikonočním tajemstvím přechodu ze smrti do života.
Nejprve nás však zachraňuje svým slovem, jestliže k němu přilneme. Ke konci jeho řeči často slyšíme: „Kdo má uši k slyšení, slyš!“ (Mt 11,15; 13,9...) Aby dovršil zázraky, jimiž uzdravoval, požadoval především víru nebo dokonce prohlašoval, že právě víra způsobila zázrak
(Mt 8,10; 9,2). Dokonce v Nazaretě „nemůže“ konat zázraky, protože jeho krajané nemají
víru, vždyť sám se „divil jejich nevěře“.
Víra je tak kořenem spásy. Protože svátosti jsou „svátostmi víry“, vyžadují víru, aby byly
účinné, a pak „živí víru“. Slavení svátostí vyžaduje jako základní prvek připomínku tohoto
slova Božího, které je současně hlavním motivem i předmětem naší víry. Proto také obnovená liturgie zavedla bohoslužbu slova při udělování svátostí, udělují-li se mimo mši svatou.
Je třeba, abychom si znovu uvědomili vážnost a závažnost slova Božího. Jen s ním a
v něm se můžeme přiblížit k eucharistii, jež je přece „tajemstvím víry“, jak prohlašuje
kněz po každém proměňování. A víru lze čerpat jen ze slova, víru lze živit slovem.
Zásluhu na otevření biblických pokladů - bohoslužby slova - má Druhý vatikánský
koncil. Konstituce o liturgii ukázala na všestranné užití slova Písma svatého, proto, aby se
urychlila obroda, rozvoj a přizpůsobení posvátné liturgie, je třeba podněcovat onu vroucí
a živou lásku k Písmu svatému, jak o ní svědčí úctyhodná tradice obřadů východních i západních.“
Aby se vyhovělo těmto požadavkům, žádá konstituce: „Ať je při posvátných obřadech
znovu zavedeno hojnější, rozmanitější a vhodnější předčítání Písma svatého.“ V souvislosti s tím určuje dále text Konstituce o liturgii: „...aby věřícím byl bohatě prostřen stůl slova
Božího, ať jsou vydatněji otevřeny poklady Bible tak, aby se ve stanoveném údobí několika
let přednesla lidu podstatná část Písma svatého.“
	Nelze podrobně rozebírat vývoj perikop a podrobně rozebírat lekcionář. Všimneme
si jen hlavních zásad.
34 nedělí liturgického mezidobí, stejně tak jako všední dny (ferie) týdnů k nim náležejících, tvoří sice jedinou sérii, avšak jejich biblická čtení (lekce) jsou uspořádány dvojím
způsobem. Neděle mají lekce uspořádány v tříletém cyklu - rok A, B, C; všední dny v cyklu
dvouletém, při čemž feriální evangelia jsou každý rok stejná, zatímco první lekce se mění
podle sudých a lichých roků. Texty jsou většinou sestaveny v souvislých nebo polosouvislých řadách tak, aby věřícímu poskytly poněkud úplnější a vyváženou představu o hlavních
knihách Písma svatého.
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Výjimku v cyklickém uspořádání lekcí tvoří doba vánoční s adventem, půst a doba velikonoční. V těchto obdobích jsou lekce pevně stanoveny tak, že se každoročně opakují. Také
velké svátky mají lekce vybrány tak, aby odpovídaly obsahu svátku a nemění se.
Velkou změnou v uspořádání mešních lekcí byla obnova třístupňového systémům lekcí ve mši svaté o nedělích a slavnostech. První čtení se bere ze Starého zákona – (v době
velikonoční může být čtení ze Skutků apoštolů). Druhou lekci tvoří četba z listu některého apoštola, proto se této lekci ve starověku říkalo „apoštol“. Třetí lekci, tvořící vrchol celé
soustavy, čtení z evangelia. To může číst jen biskup, kněz nebo jáhen, nikoliv prostý věřící laik. V krajním případě mohou biskupové povolit, aby kněz použil jen dvou lekcí, při čemž
druhou musí tvořit evangelium.
Naslouchejme soustředěně četbě Písma svatého. Je v něm síla, je v něm světlo, je v něm
inspirace pro naše kroky všedních dnů, a vůbec pro celý náš život časný, aby nakonec došel
svého cíle věčného, spočinutí v Bohu, ve věčně blažené liturgii.
P. Antonín Pospíšil

UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

Příprava na udělování Svátosti Pomazání Nemocných bude probíhat v jednotlivých kostelech a kaplích vždy ve třech po sobě následujících dnech tak, aby se jednotliví nemocní mohli na přijetí Svátosti Pomazání Nemocných duchovně dobře připravit, aby jim tato svátost byla
opravdu užitečnou posilou v nemoci, případně stáří a mohli si s rodinou domluvit podporu své účastni na přijetí svátosti.
ROVENSKO: příprava ve čtvrtek 18. a v pátek 19. října od 17.30
hod., udílení svátosti v sobotu 20. října v 17.30 hod.
HNĚVKOV: příprava ve čtvrtek 25. a v pátek 26. října v 17.30 hod., udílení svátosti v sobotu 27. října v 17.30 hod.
P. Lev Eliáš
PODĚKOVÁNÍ. Upřímné „Zaplať Pán Bůh“ nechť přijme P. Lev Eliáš ode všech věřících,
kteří se účastnili přípravy a udělení „Svátosti pomazání nemocných“ ve dnech 3., 4. a 5. října v naší kapli v Postřelmůvku.
Děkujeme zejména za všechna slova homilie z 5. října, kdy nám na mnoha příkladech
vysvětlil důležitost přijetí této svátosti.
Za seniory z Postřelmůvka František Kulil
BLAHOPŘÁNÍ A PODĚKOVÁNÍ patří také panu Františku Kulilovi,
který 22. září oslavil 75 let svého pozemského života. Přejeme mu hojnost
Božího požehnání, ochranu Panny Marie, zdraví i životní optimismus a děkujeme za obětavou kostelnickou službu v kapli.
Věřící z Postřelmůvka

Charita Zábřeh - Charitní ošetřovatelská služba aktuálně
hledá zdravotní sestru pro terénní domácí zdravotní péči.
Práce možná i na zkrácený pracovní úvazek. Nástup ihned, případně
dle domluvy. Bližší informace na www.zabreh.charita.cz
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červenovodsko červenovodsko
Sbírky z neděle 7. října 2012: Červená Voda 1.971, Mlýnický Dvůr 381, Domov důchodců
sv. Zdislavy 179, Písařov 1.404, Jakubovice 995 Kč.
Dary: Červená Voda - na opravu varhan 500; Jakubovice - na ozvučení kostela 5.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
- Senioři z Červené Vody se setkají ve čtvrtek 18. října v 8.45 hod. na faře.
- Pastorační rada farnosti Červená Voda se sejde v pátek 19. října v 19.15 hod. na faře.
		
P. Radek Maláč

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 7. října: Mohelnice 3.659; Úsov 1.172; Studená Loučka 320 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
V úterý 23. října ve 14.00 hod. se na faře koná pravidelné setkání seniorů.
		
Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková

Z mohelnické farní kroniky.

27. srpna 1721 nastoupil na mohelnické obročí Friedrich
Leopold hrabě von Eckh, kanovník v Olomouci a Freisingu.
Roku 1729 se stal proboštem v Kroměříži (představený kapituly), potom sufragánem (biskup podřízený arcibiskupovi) a nakonec olomouckým biskupem.
V době jeho působení v Mohelnici rozšířil mohelnickou farní budovu a postavil nynější kapli farního kostela, zasvěcenou sv.
Anně. Dřívější kaple ležela o čtyři stupně výše než kostelní loď.
Byla požáry natolik poškozena, že stěny pukaly a hrozily sesutím.
Kvůli srovnání kaple na úroveň kostela, musela být níže položena
a rozšířena také hrobka (krypta). Tehdy při překládání pozůstatků mělo být napočítáno 7000 lebek (místo 700), což je v rozporu
se zápisem biskupa Protasia (z roku 1460), který se zmiňuje pouze o 700 obětech při dobytí města husity. Friedrich Leopold sám posvětil kapli s oltářem, kterou dal postavit, získal
pro ni u papeže Alexandra odpustky pro svátky Christtag (Narození Páně?), Nanebevzetí a
Zvěstování Panny Marie. Pro kostel opatřil ornáty a významný ostatek Svatého Kříže. Propůjčil kostelu pozlacený kalich zdobený vytlačováním, který však do Mohelnice, jak uvádí
kronika, nedošel.
Bartoš H.

postřelmovsko postřelmovsko
V neděli bude mimořádná sbírka na opravy v Postřelmově (minule 5.050 Kč) a v Chromči (minule 6.000 Kč). Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
Ve středu v Postřelmově od 19 hod. bude BIBLICKÁ HODINA s adorací. Všichni jsou
zváni.
P. Vladimír Jahn
***
POUŤOVÁ MŠE SVATÁ KE CTI SVATÉHO MARTINA se koná v neděli 11. listopadu
2012 v kapli na Olšanských horách.
Srdečně zvou farníci z Olšan
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štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 7. října: Štíty 2.020; Cotkytle 910; Horní Studénky 1.350 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek

HODY

V Herolticích oslavíme hody v sobotu 20. října při mši svaté v 17 hod.
Ve Štítech budeme slavit hodovou mši svatou v neděli 21. října v 9 hod.
V Cotkytli budou hody také v neděli 21. října v 11 hod.
I ve Zborově oslavíme hody v neděli 21. října a to v 9 hod.
V Crhově budou hody v neděli 28. října ve 14 hod.

		

NEJPŮVABNĚJŠÍ JE MAMINKA S DÍTĚTEM V NÁRUČÍ A MATKA
V KRUHU DĚTÍ.
Děti jsou živé květiny země a proto, milí farníci, hlavně maminky a děti,
přijměte pozvání a pojďte si s námi vyprosit požehnání na mimořádné
mši svaté, která bude sloužena za děti v sobotu 20. října v 9 hod. ve farním kostele ve Štítech, za hudebního doprovodu štítecké scholy.
Za Modlitby matek Jana Schönová

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 7. října: Lubník 1.430; Tatenice 690; Hoštejn 1.500; Kosov 550 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl

lošticko lošticko lošticko

50 LET OD ZAČÁTKU DRUHÉHO VATIKÁNSKÉHO KONCILU

11. října 2012 uplynulo 50 let od začátku Druhého vatikánského koncilu, který svolal v roce 1962 papež bl. Jan XXIII. (+1963). Z Československa se tehdy koncilu zúčastnil Josef kardinál Beran, biskupové: František
Tomášek, Robert Pobožný, Eduard Nécsey a Ambróz Lazík. Cílem koncilu bylo reagovat na potřeby doby, a jak to formuloval bl. Jan XXIII.: „Vrátit Kristově církvi prosté a čisté rysy, které ji na počátku byly vlastní.“ Obnova církve v duchu koncilu stanovila dvojí východisko, které pořád platí:
z jedné strany – pohled na Krista, z druhé strany – zvláštní pozornost k
problémům naší doby. Církev jistým způsobem pohlíží zpět, vrací se k původním zdrojům a dává pozor na znamení doby. K pravé obnově můžeme dorůstat v dnešní době pouze tehdy, jestliže minulost a přítomnost sjednotíme s pohledem do budoucnosti.
Křesťané dneška si mají být své víry více vědomi. Vyžaduje se od nich větší zralost a prozíravost, mají být připraveni podstupovat riziko a nést odpovědnost. „Kdo má plášť, prodej ho a
kup si meč,“ říká Ježíš učedníkům u Poslední večeře. (Lk 22,36). Teolog Mons. Corrado Balducci (+2008), tato slova vysvětluje: „Jestliže jste pochopili, v jaké době žijete, pak neprospěje
se vším souhlasit, říkat amen a tvářit se spokojeně. Není už dále možné používat náboženství
jako ochranného pláště pro svou vlastní lenost, ale je nutné uchopit meč a být připraven.“ Kéž
jsme v roce víry připraveni mečem víry bojovat!
P. Pavel Kavec,CM
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Sbírky z neděle 7. října na beatifikaci františkánských mučedníků: Zábřeh 11.790; Jedlí 3.100;
Svébohov 1.800; Klášterec 1.400; Maletín 2.420; Zvole 5.210; Rovensko 1.240; Pivonín 1.820; Postřelmůvek sbírky září-říjen 1.240 Kč. Dary: Jedlí – na opravy 1.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Na kostel sv. Barbory jste v měsíci září darovali do kasičky v kostele částku 3.800 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská

PŘÍŠTÍ NEDĚLI 21. ŘÍJNA BUDE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA MISIE
Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 21. října 2012
Milí přátelé misií,
v jedné chudé krajině se stala zajímavá událost. V zemi byl řadu
let válečný konflikt a mnoho chudých lidí přišlo často i o to málo, co
měli. Bylo obtížné najít obživu, a to zvláště v odlehlých rybářských oblastech, které byly válkou a chudobou zasaženy nejvíce. Když se však
počítal výtěžek sbírek z farností během Misijní neděle, došlo k nečekanému překvapení. Diecéze, do níž patřily chudé rybářské oblasti, dala
ve srovnání s ostatními o mnoho víc. Velmi brzy se přišlo i na to, čím
to bylo. Chudí rybáři, kteří dobře věděli, co bída a hlad znamená, se totiž rozhodli věnovat pro
misie výtěžek jednoho dne, a tím pomoci lidem, kteří trpí třeba ještě větší nouzí.
Prožíváme světovou Misijní neděli, ke které nás zve sám Svatý otec, jehož letošní misijní výzva je spojená s Rokem víry. Připomíná nám, že víra je světlo, jež nesmí být nikdy ukryto; nejdůležitější dar, který si nemůžeme nechat pro sebe. V této chvíli chci každému z Vás poděkovat
za všechno, co jste si během loňské Misijní neděle i přes uplynulý rok nenechávali pro sebe, ale
rozdělili se (mnohdy ze svého nedostatku) s potřebnými v misiích. Celkem jsme dostali přes 26
milionů korun, z toho 14 milionů bylo z Misijní neděle, 8 milionů jste věnovali chudým dětem a
necelé 4 miliony na bohoslovce v misiích. Zprávy, které dostáváme z misií, potvrzují, jak je tato
pomoc opravdu potřebná a dobře využívaná – zvláště když je nesená Vašimi modlitbami, oběťmi a láskou!
Protože situace v misiích vyžaduje i nadále naši velkou pozornost, dovoluji si Vás i letos požádat o štědrou spolupráci. Výtěžkem Misijní neděle chceme letos podpořit především pomoc
do Zambie, aby se mohlo ve třech diecézích postavit 5 far a 3 kláštery, rozšířit 2 řeholní domy,
opravit zchátralý dům, koupit 1 auto a audiovizuální techniku pro pastorační aktivity místní radiové stanice, uskutečnit biblický formační program, zaplatit formaci katechetů apod.
Kromě této sbírky na Misijní neděli máme od letošního roku na starosti sponzorování přibližně 300 bohoslovců ze čtyř seminářů v Zambii, na Srí Lance a Papui-Nové Guineji. Jednotlivci, rodiny, společenství i farnosti se mohou stát sponzory konkrétních bohoslovců a být s nimi
v kontaktu. Rok studia stojí 15.000 Kč. Kvalitní vzdělání, lékařskou péči i základní pomoc sirotkům, hladovým a jinak trpícím dětem chceme umožnit v Zambii, Ugandě, na Srí Lance, v Indii
a dalších pěti zemích. Další informace získáte na našem novém webu www.missio.cz.
	Během jednoho dne se toho děje v misiích mnoho. Kvůli bídě musí např. zemřít 15.000 dětí.
Najdou se ale i rybáři, kteří nejedí, aby výtěžek jednoho celého dne mohli věnovat misiím. Pokud chceme, můžeme se k nim připojit a právě tímto způsobem oslavit 100 let od vzniku Misijních děl u nás. Kéž nás v našem misijním úsilí každým dnem vede Panna Maria, Královna misií.
P. Jiří Šlégr, Národní ředitel Papežských misijních děl
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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