16. 2. 2014
Ročník XXI., číslo 7
6. 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

Bože, ty přebýváš v těch, kdo mají čisté a upřímné srdce;
dej nám svou milost, ať žijeme tak, abychom byli tvým důstojným příbytkem.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
ŽALM 119

Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově

1. Sir 15,16-21
Ordinárium: Olejníkovo č. 502

2. 1 Kor 2,6-10
příště Břízovo č. 503

„Nemyslete,
že jsem přišel zrušit
Zákon nebo Proroky.
Nepřišel jsem je zrušit,
ale naplnit.
Amen, pravím vám:
Dokud nepomine nebe a země,
nepomine jediné písmenko
ani jediná čárka ze Zákona,
dokud se to všecko nestane

Ev. Mt 5,17-37

Mt 5,17

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

Sobota 22. února - Svátek Stolce sv. Petra, apoštola
* Tuto neděli 16. února ve 14.30 hod. se sejdeme ke slavení mše svaté v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.
P. František Eliáš
* Příští neděli 23. února bude ve 14.30 hod. slavena mše svatá v kostele sv. Jana a Pavla
v Pobučí.
P. Ladislav Sovadina
* V úterý 18. února v 17.30 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Barbory. Celebruje
mohelnický farář P. Petr Šimara.
P. František Eliáš
Česká křesťanská akademie, místní skupina Zábřeh, vás zve na první přednášku v tomto roce. Ve středu 19. února v 18.00 hodin v Katolickém domě přednáší Ondřej Sikora, Ph.D. (odborný asistent, Katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Pardubice) na téma „Čestně o Bohu“ podle J. Robinsona. 		
Jana Nováková
SETKÁNÍ S PRVOKOMUNIKANTY A JEJICH RODIČI. S dětmi, které se letos připravují k prvnímu svatému přijímání a s jejich rodiči se sejdeme ve čtvrtek 20. února v 17.30
hod. na mši svaté a v 18.30 hod. v budově Charity Zábřeh.
Na setkání se těší P. Ladislav Sovadina
SETKÁVÁNÍ NAD ENCYKLIKOU LUMEN FIDEI
„Kdo chce přijít k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je, a odměňuje ty, kdo Ho hledají“. Žid 11,6
Po týdenní přestávce se sejdeme nad další částí encykliky papeže Františka LUMEN FIDEI (Světlo víry)
v úterý 25. února v 17 hod. v Katolickém domě v Zábřeze.
P. František Eliáš
VÝSLEDKY TURNAJE VE STOLNÍM TENISE.
Orel jednota Zábřeh pořádala 8. února IV. ročník turnaje v pingpongu.
Z 26 hráčů se po dlouhém boji na přední příčky probojovali tito borci: muži – 1. Petr Mrázek, 2. Marek Majstršín, 3. Alois Sitta. Žžáci 12 –
15 let – 1. Daniel Šíp, 2. Josef Totušek a 3. Vojtěch Skalický. Výhercům
gratulujeme. Všem děkujeme za účast a přejeme do dalších ročníků
bystré oko a rychlou ruku.
Jana Kubíčková
POZVÁNKA pro varhaníky, sbormistry, vedoucí schol a zájemce
o liturgii a hudbu. Přednáška na téma „IMPROVIZACE K PÍSNÍM V KANCIONÁLU“ se uskuteční v sobotu 15. března v Olomouci. Přednášet bude MgA. Jan Bernátek, začátek v 10.00, předpokládaný závěr ve 14.00 hod. (10.00 – 12.30 přednáška s diskusí a nácvikem v aule Caritas, Křížkovského 6, ve 13.00 celebruje
Mons. Josef Hrdlička v katedrále sv. Václava mši svatou).

2

OSTATKOVÝ MAŠKARNÍ PLES. Orel Rovensko srdečně zve na ostatkový maškarní ples
s pochováváním basy, který se uskuteční v Orlovně 22. 2. 2014 od 19.45 hod. K tanci a dobré náladě hraje Fofrovanka Uničov. Vstupné 90 Kč, masky 60 Kč. Zn.: kvalitní pití – domácí
kuchyně – tombola – předtančení.
Josef Šincl

KATOLICKÝ DŮM

v Všechny příznivce tance a dobré nálady zveme na TRADIČNÍ MAŠKARNÍ PLES, který se uskuteční v pátek 28. února od 20 hodin v Katolickém domě v Zábřeze. Melodie k tanci i poslechu zahraje populární hudební formace F-BAND. V průběhu plesu se představí taneční skupina DAREN, bude vylosována bohatá tombola, vyhodnotíme nejnápaditější masky… Zkrátka a dobře, pokud vám zbývá 100 korun, nezapomeňte si zakoupit místenku v předprodeji na recepci Charity Zábřeh, Žižkova 15, ( 739 246 015 a určitě
přijďte. Rádi Vás uvítáme.
v
Ve spolupráci s Klubem Ámos z Ostravy (nám dobře známým
ze spolupráce na interaktivních výstavách) připravujeme na sobotu
1. března TRADIČNÍ DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL. Zveme
všechny děti a jejich rodiče na zábavné odpoledne plné her a soutěží,
kterým nás provede a svoje jmeniny zde oslaví klaun Bedřich Voháňka. Nebude chybět tradiční tombola, promenáda masek, či balónková
show. Začátek ve 14.00 hodin, vstupné 25 Kč.
v Nejenom seniory zveme v neděli 2. března na zábavné odpoledne s hudbou a tancem.
Známé melodie zahraje populární skupina TRIANGL. Začátek ve 14 hodin.
Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.
v V úterý 4. března Vás zveme na PUTOVÁNÍ ZA ÚSMĚVEM DO HIMALÁJE. V audiovizuálním pořadu, se společně s účastníky vysokohorského treku Karolínou Krchovou,
Petrou Ondrovou, Lukášem Kobzou, Jirkou Hubáčkem a Honzou Jedonkem vydáme letecky do Indie, užijeme si pověstné cestování indickými drahami, navštívíme základní tábor
pod Daulághirí a čajovým údolím Darjeelingu dorazíme až k Tádž Mahálu. V pohodlí Katolického domu v Zábřeze „vyrážíme“ v 18.05 hodin. Vstupné – dospělí 30 Kč, děti a senioři
15 Kč.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
v Při úklidu Katolického domu jsme našli, dle našeho názoru, poměrně cenný šperk. Pokud se domníváte, že jste ho ztratili právě Vy, kontaktujte nás na telefonu 731 465 717.
v

v

v

KURZ PŘIROZENÉHO PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ. Pokud se
chcete naučit vnímat přirozený biorytmus plodnosti nebo víte o někom, kdo by potřeboval kurz symptotermální metody PPR, začínáme
20. 2. v Olomouci. První setkání je bezplatné a nezavazuje k účasti na
celém kurzu. L+M Kolčavovi
Podrobnější informace vám sdělíme na tel.: 731 267 331; 725 861 449,
e-mail: rodina.kolcavova@seznam.cz
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MODLITBA - Lk 11,1-13, KKC 2697-2719

Nedílnou součástí křesťanského života a každého člověka vůbec, je, nebo by měla být, modlitba. Je životem naší duše. Modlitbu bychom mohli krátce charakterizovat jako rozmluvu s Bohem,
nebo také jako dýchání duše, anebo do třetice slovy – modlitba
jako pozvednutí duše k Bohu, vzpomínka na Boha, probuzení paměti srdce.
Je třeba vzpomenout si na Boha častěji během dne – neboť on
je náš Život a naše Všechno.
Nikoliv, modlit se, když mám čas, ale čas si udělám, abych se
modlil. Často je to boj o modlitbu, boj o čas pro modlitbu. Podívejme se kriticky na své dny a přiznejme si, jak často jsme si čas nenašli a kolik jsme ho ztratili na věci méně důležité.
Modlitbou se dotýkáme celého Božího stvoření, opuštěných stejně jako živých kostelů, i potratové kliniky, domku chudé vdovy stejně jako velkolepého paláce či vězeňské cely.
Modlíme se s každým tvorem a za každého tvora tak, aby byli zachráněni a posvěceni všichni,
za které byla prolita nevinná krev Božího Syna.
Modlíme se proto, poněvadž jsme povinni ctít Boha modlitbou, usmiřovat jej a prosit.
Pán Ježíš nás nejen naučil modlitbě Otčenáš, ale on výslovně přikázal, abychom se ji modlili,
neboť bez modlitby nedosáhneme milosti Boží, tak, abychom správně žili a svatě zemřeli.
Církevní tradice předkládá věřícím tzv. RYTMY – pravidelné chvíle modlitby, které mají
živit modlitbu trvalou. Některé jsou KAŽDODENNÍ: ranní a večerní modlitba, modlitba
před jídlem a po jídle, denní modlitba církve – breviář (zvláště kněží). NEDĚLE, jejímž středem je eucharistie – mše svatá – se světí především modlitbou. ROČNÍ liturgický okruh
a jeho velké svátky představují základní rytmy v životě křesťanů a jejich modliteb. To všechno má živit duši na cestě k Bohu a k věčné spáse.
Křesťanská tradice uchovala tři hlavní výrazové formy života modlitby: ústní modlitbu,
rozjímání, vnitřní modlitbu. Všechny tři mají společný základní rys: „usebranost srdce“. Taková bdělost, která uchovává Boží slovo a setrvává v Boží přítomnosti, dělá z těchto tří forem
intenzivní chvíle života modlitby.
ÚSTNÍ modlitba zapojuje tělo do vnitřní modlitby srdce. Propojení ústní modlitby s postojem srdce a celého člověka je často opakovaným ideálem svaté Terezie. Každá modlitba má
být pronášena s vědomím vznešenosti a zároveň blízkosti Toho, na nějž se obracíme, a s bdělou pozorností k Němu. Vždyť On nás vždycky slyší a promlouvá k nám jak slovy Písma, tak
skrze události každého dne.
ROZJÍMÁNÍ (meditace) je modlitební uvažování, především na základě Božího slova
v Písmu svatém. Uvádí v činnost myšlení, představivost, city a touhu, aby prohloubily naši
víru, obrátily naše srdce a posílily naši vůli následovat Krista. Je přípravnou cestou ke spojení
s Pánem v lásce zde na zemi a zvláště jednou v nebi.
VNITŘNÍ (kontemplativní) modlitba je prostý pohled na Boha v mlčení a lásce. Je to
Boží dar, chvíle čisté víry, během níž hledá člověk Krista, oddává se láskyplné vůli Otce a soustřeďuje své bytí pod působením Ducha Svatého. Svatá Terezie z Avily je definuje jako důvěrný vztah přátelství, „v němž člověk důvěrně hovoří s tím, o němž ví, že je jím milován“.
Na doplnění – pár praktických slov o modlitbě. Krásně se modlí, kdo pěkně zpívá. Rychle nás povznáší k Bohu modlitba STŘELNÁ (modlitba, která je vyjádřena jen několika slovy,
např.: „Pane Ježíši, chci žít s Tebou a pro Tebe“ „Panno Maria, pomoz mi v mé bolesti“).
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Při modlitbě projevujeme zbožnost smeknutím pokrývky hlavy, vzpřímeným postojem,
klečením, sepnutím rukou, bitím se v prsa.... „Pozvedněme s dlaněmi i srdce k Bohu na nebesích“, vyzývá prorok Jeremiáš v knize Pláč 3,41.
Ovšem často jsme zklamáni, někdy se dokonce i hněváme, když Pán Bůh, Panna Maria
či svatí, na které se obracíme, naše vroucí a tak naléhavé modlitby hned nevyslyší i přes jasný
Boží příslib: „Proste a bude vám dáno“. Na to dává výstižnou odpověď úryvek ze starokřesťanské homilie z 2. století: „Žádný spravedlivý nezískal ovoce rychle, každý je však očekává“.
Kdyby totiž Bůh vyplácel mzdu spravedlivých hned, byl by to obchod, (byznys) a ne cvičení
ve zbožnosti. Vypadalo by to, jakože jsme spravedliví, a při tom bychom nešli za zbožností,
ale za prospěchem“. A proto Bůh má čas, dokonce celou věčnost k vyslyšení a vyslyší tehdy,
kdy čas je nejvhodnější a nejúčinnější.
Úvahu o modlitbě můžeme zakončit slovy papeže Benedikta XVI., která pronesl k holandské mládeži 21. listopadu 2005: „Proto vás vybízím ke každodennímu hledání Pána, který si nepřeje nic jiného, než abyste byli opravdu šťastní. Udržujte si k němu silný a trvalý vztah
modlitbou a nakolik je to možné, zařaďte do svého denního programu okamžiky, ve kterých vyhledáte jen jeho společnost. A kdybyste nevěděli, jak se máte modlit, proste ho, aby vás to naučil,
proste jeho nebeskou Matku, aby se modlila s vámi a za vás.“
P. Antonín Pospíšil

SVÁTEK STOLCE SVATÉHO PETRA. Církev si dne 22. února
připomíná svátek Stolce sv. Petra, prvního mezi apoštoly a prvního římského biskupa, tedy také prvního papeže. V letech 35–42
byl sv. Petr biskupem v Antiochii, odkud v roce 42 odešel do Říma.
Jeho katedra – biskupský stolec – je dodnes uchovávána v Římě
a tvoří součást oltáře ve vatikánské bazilice. Původní katedra, tedy
stolec apoštola Petra z vatikánské baziliky, byla na přání papeže
Alexandra VII. (1655–1667) zahrnuta do architektury oltáře v závěru baziliky a umístěna do bronzové schrány, podpírané sochami
čtyř učitelů církve – Ambrože, Augustina, Atanáše a Jana Zlatoústého, které zhotovil sochař Gian Lorenzo Bernini. V roce 1867, u příležitosti oslav 1800. výročí mučednické smrti apoštolů Petra a Pavla, byla katedra na čas ze schrány vyjmuta a vystavena k veřejné úctě a z této doby pochází i přiložená fotografie.

DUCHOVNÍ OBNOVA NA VELEHRADĚ PRO KOSTELNÍKY
7. 3. – 9. 3. 	Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty; Mons. V. Šíma
10. 3. – 12. 3. 	Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty; Mons. V. Šíma

Tak jako v jiné roky připravil poutní dům Stojanov na Velehradě duchovní obnovu pro
kostelníky a ty, kteří slouží u oltáře. Zapište si do svých kalendářů a bližší informace v dalších FI.
P. František Eliáš, děkan

Informace o exerciciích
v poutním domě Stojanov
na Velehradě na

http://www.stojanov.cz/
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky 9.2: Červená Voda 1.757, Písařov 751, Mlýnický Dvůr 170, Domov důchodců sv.
Zdislavy 102, Jakubovice 407. Všem dárcům Pán Bůh zaplať .
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

Proč jedeme na pouť právě do Turecka?
Když jsme v roce 2012 jeli na první pouť do Turecka, provázely nás jisté obavy. Mnozí se mě ptali, proč nejedeme třeba na
tradiční pouť do Svaté Země, Medžugorie, Lurd??
Ústřední myšlenka poutě byla: Biblické putování po stopách sv.
Pavla, sv. Jana, evangelisty a návštěva míst prvních církevních
obcí, o kterých píše sv. Jan v Apokalypse.
S hlubokou úctou jsme navštívili tato místa, uvažovali o víře
a odcházeli rozhodnuti víru více prožívat. Evangelium 6. neděle (Mt 5,17-37) stanovuje náročné, ale přitom reálné požadavky
na náš život. Pokud bude naše víra založena jenom na čirém lidumilství, humanismu, pak se
nám mnoho pochvaly od Pána nedostane...
Ještě jsou volná místa na pouť „Po stopách sv. Pavla a prvních křesťanů“ v termínu 9.
– 16. června 2014.
Navštívíme Tarsus, Göreme – místa, kde žili první křesťané v obrovských podzemních
městech, Demre – místo, kde působil sv. Mikuláš...
		
Kontaktní adresa: P. Pavel Kavec, Loštice, mobil: 723 723 728, e-mail: kavec@rps.cz
Ad limina apostolorum – K prahům apoštolů – je setkání, které každých pět let koná ve
Vatikánu diecézní biskup s papežem. Návštěva zahrnuje návštěvu hrobů apoštolských knížat, sv. Petra a Pavla a setkání s papežem, kterému podávají zprávu o stavu své diecéze.
Tradice byla zavedena v roce 1585 papežem Sixtem V.
V tomto týdnu pouť k hrobům apoštolů konají naši biskupové za hojné účasti poutníků z České republiky. Podpořme je svými modlitbami a věrností svým křestním závazkům
v každodenním životě!
P. Pavel Kavec, CM

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 9. února: Štíty 1.520; Cotkytle 580; Horní Studénky 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek

farnosti spravované z tatenice
Sbírka z neděle 9. února: Lubník 830, Tatenice 1.360, Hoštejn 700, Kosov 460 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES V HOŠTEJNĚ se uskuteční v neděli 23. února od 14 hod.
na Globusu.
NA MAŠKARNÍ LIDOVÝ PLES vás zveme do Tatenice ve čtvrtek 28. února. Uskuteční se
na zámku, začíná ve 20 hod., hrát bude skupina Triangl. Čeká vás soutěž o ceny i půlnoční
překvapení. Vstupné 50 Kč, nejhezčí masky budou odměněny!
6

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 9. února: Mohelnice 4.089; Úsov 742; Studená Loučka 537 Kč
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
* V úterý 18. února ve 14 hod. se na faře v Mohelnici koná pravidelná setkání seniorů.
		
Zvou V. Vykydalová a V. Šléšková
* Ve středu 19. února po mši svaté v 18 hod. bude na faře setkání nad Písmem.

Z MOHELNICKÉ FARNÍ KRONIKY – L P 1916

Jeho Eminence arcibiskup, kardinál Skrbenský
Metropolitní kapitula olomoucká postulovala roku 1916 (schválila návrh) za olomouckého arcibiskupa J. E. kardinála Skrbenského
z Hřiště. Jmenování arcibiskupem se uskutečnilo v Římě a ve Vídni. To
se stalo na přání císaře Františka Josefa I . Dne 1. července přijel nový
arcibiskup do Olomouce a hned příští den, 2. července byla slavnostní intronisace.
Obnova kazatelny ve farním chrámě
Stará kazatelna byla očištěna od původního nátěru. Chybějící řezbářské práce byly doplněny a všechno ztrouchnivělé dřevo bylo vyměněno. Čtyři oválné obrazy byly renovovány, části které toho vyžadovaly, byly nově pozlaceny. Firma Tauletz pracovala na tomto díle
od 4. května do 20. července 1916. Celá oprava kazatelny stála 660 korun. Z toho 400 korun
bylo uhrazeno z kostelního jmění, zbývajících 260 korun z milodarů.
Oprava bílého ornátu se soupravou
Stará vyšívaná práce ze sedmnáctého století. Tento ornát nechala baronka z Hilversenu
obnovit v „Růžencové výrobně“ v Praze. Práce se podařila a ornát byl na Vánoce 1915 dodán farnímu úřadu. V příštím roce 1916 byla hotova dalmatika, pluviál a velum (liturgická
roucha). Všechno dohromady představuje nádherné dílo, budící obdiv, které si vyžádalo
náklad ve výši 6.600 korun, za což patří baronce vřelý dík.
Odebrání zvonů k vojenským účelům
V září 1916 byly vojenskými úřady z věže farního chrámu odebrány dva zvony k vojenským účelům. Největší zvon, který vážil 25,05 q, byl ulit roku 1842 a byl majetkem města
Mohelnice. Střední zvon z roku 1846, vážil 13,88 q , byl majetkem kostela, respektive církve. Za velký zvon stát městu zaplatil 10.020 korun a církvi za střední zvon 5.552 korun.
Tímto obnosem byl založen fond k pořízení nových zvonů. Při sundávání zvonů z věže
mnozí přihlížející propukli v pláč, když zvony shozené z věže se při dopadu rozbily na kusy.
Smutný to osud po jejich sedmdesátileté službě.
Bartoš H.

postřelmovsko

postřelmovsko

* ADORAČNÍ DEN farnosti Lesnice je v úterý 18. února. Farníci mohou
přicházet k modlitbě před Nejsvětější svátostí od 14. do 20. hodin.
* V pondělí 17. února bude v Postřelmově od 16.30 hodin mše sv. a modlitby ke cti Ducha Svatého. Všichni jste srdečně zváni.
P. Vladimír Jahn
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Sbírka z neděle 9. února: Zábřeh 9.510; Jedlí 1.800; Svébohov 1.300; Klášterec 940; Zvole
4.030; Postřelmůvek 700 Kč.
Dary: Zábřeh – na seminář 1.000, na farnost 1.000, na Haiti 500 Kč; Jedlí – na Proglas
1.000, na TV NOE 1.000, na opravy 1.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
DARY NA LEPRU. Ze Zábřeha byla dne 9. února předána částka 3.000 Kč.
Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.
Marie Zíková

HALÉŘ SVATÉHO PETRA 2014

Příští neděle 23. února při všech bohoslužbách proběhne ve farnostech sbírka „Svatopetrský haléř“. Výtěžek sbírky bude, tak jako
každý rok, odeslán Svatému otci, aby mohl jménem celé církve pomoci lidem v nouzi. V minulém roce činila tato sbírka za naši diecézi 2 606 200 Kč.
Svatopetrský haléř je jasným výrazem účasti všech věřících na dobročinných iniciativách římského biskupa. Toto gesto nemá jen
praktickou, ale také zřetelně symbolickou hodnotu jako znamení
jednoty s papežem. Děkujeme za dary.

CHARITA ZÁBŘEH
NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ.
- přijmeme vedoucí(ho) do denního stacionáře pro seniory DOMOVINKA
v Zábřehu
- ve farnostech zábřežského děkanátu hledáme pastoračního asistenta/
pastorační asistentku
Podrobné informace o obsahu práce i požadavcích na uchazeče najdou zájemci na webu www.zabreh.charita.cz
PODĚKOVÁNÍ. V pátek 7. února 2014 se v Katolickém domě v Zábřeze konal již 14. ples
Charity Zábřeh. Děkujeme vám všem, kteří jste tuto akci jakkoliv podpořili – svou účastí
i pomocí při přípravě a v průběhu plesu. Děkujeme také sponzorům a dárcům a především
Nadaci Divoké husy, která se v rámci svého programu „Benefice s Divokými husami“ rozhodla výtěžek letošního plesu zdvojnásobit. Výtěžek bude použit na nákup zdravotních pomůcek pro Denní stacionář Domovinka a Půjčovnu zdravotních, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. S konečnou výší výtěžku vás seznámíme po ukončení Benefice.
HLEDÁME DOBROVOLNÍKA. Dobrovolnické centrum Charity Zábřeh hledá dobrovolníka ze Zábřeha a okolí, který by doprovázel našeho klienta při vyřizování různých záležitostí.
Podrobnosti upřesní vedoucí Dobrovolnického centra Markéta Horáková, tel: 736 510
816, mail: dobrovolnicke.centrum@charitazabreh.cz.
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.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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