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druhá neděle
po narození páně

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, věčný Bože, ty osvěcuješ všechny, kdo v tebe věří;
ukaž své světlo všem národům a celý svět naplň svou slávou.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.

Žalm 147
1: Sir 24,1-4.12-16 (řec. 1-2.8-12)
Ordinárium: Břízovo č. 503

2: Ef 1,3-6.15-18
příště Ebenovo č. 504

Sir 24,1-4.12-16 (řec. 1-2.8-12)

Na počátku
bylo Slovo
a to Slovo
bylo u Boha
a to Slovo
bylo Bůh.

Jan 1,1
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Ev. Jan 1,1-18

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
úterý 6. ledna – SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
„Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou
radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své
pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.“ (Mt 2,10-11)
BOHOSLUŽBY O SLAVNOSTI ZJEVENÍ PÁNĚ.
Vigilie slavnosti v pondělí 5. ledna bude v Jedlí
v 16.00 hod. a ve Svébohově v 17.30 hod.
V kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze budou mše svaté v úterý 6. ledna v 9.40 a v 17.30 hod.
a ve Zvoli v 16.00 hod.
P. František Eliáš
MALETÍN. Tuto neděli 4. ledna ve 14.30 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.
P. František Eliáš
ŽEHNÁNÍ VRTU PITNÉ VODY. Přijměte pozvání na slavnostní žehnání vrtu pitné vody
v Rovensku. Tento nově zbudovaný obecní vrt pitné vody požehná P. František Eliáš, zábřežský děkan v neděli 11. ledna 2015 ve 14.30 hod. Sraz účastníků je ve 14.15 hod. u obecního vodojemu.
Josef Šincl, starosta

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO
 V úterý 6. ledna 2015 v 9.30 hod. navštíví Hnízdo
MUDr. Eliška Maradová - přednášet bude o svém působení ve středoafrickém státě Burundi.
 V úterý 13. ledna v 9.30 hod. – vás zveme na besedu s Bc. Lenkou Davidovou na téma
„Jak porozumět dětským pocitům“. Seminář se zaměří na důležitost přípravy dětí i na lékařské rutinní zákroky, zákroky na pohotovosti či na hospitalizaci. Podíváme se, jaké jsou
prožitky dětí v takových situacích, jaká existují následná rizika a na co se mohu zaměřit
jako rodič, abych možné negativní prožitky dítěte co nejvíce zmírnil.
 PROVOZ HNÍZDA: pondělí až pátek 8.30 až 11.30 hod. (www.hnizdozabreh.cz)
DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 15. ledna. Mši
svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.
P. František Eliáš
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 15. ledna 2015 od 9 hod.
do 16 hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnosti Kristýn služebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi, kteří jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile, spolu
s další pracovnicí, která má na starost energie pro domácnost.
Podmínkou pro nová zapojení do sítě T-Mobile je souhlas faráře či
děkana, úprava smluv s dodavateli energie není na tento souhlas vázána.
		
P. František Eliáš, děkan
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015

TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ – tříkráloví koledníci se na své putování vypravili již 2. ledna a potkávat se s nimi můžete až do neděle 11. ledna 2015. Poznáte je podle královského oděvu, s keramickou hvězdičkou na krku; ponesou zapečetěnou pokladničku s logem Charity; doprovází je vedoucí s průkazkou koledníka a totožnost prokáže občanským průkazem. Keramické hvězdičky letos pro
koledníky vyrobily ochotné maminky z Mateřského a rodinného centra Hnízdo a uživatelé
Denního stacionáře Domovinka. Děkujeme.
 Tříkrálový koncert Charity ČR z Městského divadla v Brně můžete v přímém přenosu
na ČT 1 sledovat tuto neděli 4. ledna 2015 v 18 hodin.
PROMÍTÁNÍ PRO KOLEDNÍKY A PŘÍZNIVCE TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY.
Kino Retro připravilo nabídku sedmi filmů pro koledníky a příznivce sbírky. Promítání
proběhne ve třech termínech: 11. 1., 25. 1. a 1. 2. vždy v časech 13, 15 a 17.30 hod. Předprodej a další informace najdete na stránkách www.kinoretro.cz. Vstupné je sponzorováno. 		
		
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431
K † M † B † A PŘÍSLUŠNÝ ROK. V katolických zemích se o svátku Zjevení Páně píše posvěcenou křídou na dveře domů K † M † B † jako formule požehnání. Zkratka se vykládá
jako iniciály tří králů. Původní text zní Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí
žehná, ať Kristus požehná tomuto příbytku (po celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet). Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého. Nejsou to
tedy znaménka „plus“ mezi iniciálami.
Red.
„AVE MARIA“ V OSMDESÁTI PODOBÁCH.
Galerie Šumperska 23. 10. – 1. 2. 2015
Osm desítek soch, obrazů a dalších předmětů zachycujících
matku Ježíše Krista představuje výstava Ave Maria ve Vlastivědném muzeu v Šumperku.
Výstava představuje nejrůznější ztvárnění Panny Marie od
gotiky až po současnost a zároveň přibližuje příběh této světice. Vzácná umělecká díla zapůjčilo olomoucké arcibiskupství, Národní památkový ústav, osm římskokatolických
farností, město Šumperk, Muzeum Bojkovska, Vlastivědné muzeum Jesenicka i soukromí vlastníci. Další vystavené
práce jsou z hradu Pernštejn, ze zámků ve Velkých Losinách
a v Javorníku.
Nejstarší je Madona z Klášterce známá jako Bojkovická madona. Vznikla v 70. letech 14. století, pravděpodobně v řezbářské dílně působící v benediktinském klášteře. Největší
historickou cenu má Madona z Branné, kterou podle legendy přinesl maltézský rytíř ze Svaté země. Poprvé je v Šumperku představen reliéf Svaté příbuzenstvo Kristovo původem ze Sobotína. Kromě vrcholných uměleckých děl na výstavě nescházejí ani ukázky lidového umění.
Red.
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CENA ČASU

Včera jsme hodnotili uplynulý rok 2014 a viděli jsme, jaký byl. Dnes se díváme do nového
roku s otázkou, jaký bude. Budoucnost je nám
neznámá. Nemůžeme vědět, zda a jak prožijeme
nastávající rok. Vždyť kolik jich s námi chodilo
po této zemi v plné síle, s plány, co všechno udělají…a najednou „uhodila jejich poslední hodina“.
Kristus Pán často napomínal lidi, aby byli
vždy připraveni, protože neznají dne ani hodiny.
Proto je pro křesťana každý úsek času očekáváním Kristova příchodu a jejich osobního setkání s ním.
Když smrt nutně přijde, a my se jistě setkáme s Bohem, co je pro nás nejdůležitější? Svatý
Pavel říká: „Dbejte tedy, jak byste žili pečlivě, ne jako nemoudří, nýbrž jako moudří. A využívejte času.“ Využívat času je pro nás nejdůležitější.
Čas má pro lidi různou hodnotu. Říkává se: „ Čas jsou peníze.“ A je na tom kus pravdy. Čas
potřebuje zrno, aby vyrostlo v klas, zemědělec, aby se dočkal sklizně, dělník, aby se dočkal zaslouženého platu za svou práci. Člověk potřebuje čas, aby z dítěte vyrostl v jinocha, ženu, aby
vystudoval, aby se stal inženýrem, pekařem, lékařem nebo knězem. Časem se pak z jinocha stane stařec. Všechno na světě potřebuje svůj čas.
Křesťan potřebuje čas, aby v sobě rozvinul Boží milost získanou při křtu a vyrostl v plného
křesťana. Ano, všechno potřebuje svůj čas, proto čas je největším darem, který má člověk tady
na zemi. V čase může získat nebe, i věčné zavržení.
Jistá dívka si řekla: „Jen jednou jsem na světě, jen jednou mohu být spasena, a proto učiním
vše, abych došla spásy.“ (Zemřela jako světice – sv. Fortunata). Když sv. Augustin rozjímal po
svém obrácení o posledních věcech člověka zvolal: „Ještě nepadl pro mne konečný rozsudek, ještě je čas k pokání.“
Kdyby zavržení mohli Boha o něco prosit, pak by prosili o trošku času, aby se mohli změnit,
aby mohli napravit svůj život.
Pro mnohé lidi je ideálem užívat času jen ke svému potěšení – v rozkoších, slávě a moci.
Alexandr Veliký byl největším vojevůdcem starověku, dobyl celý svět, užíval rozkoší, ale ze světa
odešel s prázdnýma rukama.
Je čas a věčnost a čas je součástí této věčnosti a mezi časem a věčností je pouze jediný krok.
Stojíme stále u břehu věčnosti. Ó věčnosti, volá sv. Augustin, kdokoliv o tobě přemítá a přitom
se nelepší buď nemá žádné víry, nebo žádného srdce.
Slavíme začátek občanského roku. Nový rok slavíme s matkou Boží, Pannou Marií, která má
svátek… Lidé si v tyto dny nového roku nejvíce přejí zdraví. Církev se dnes modlí k Panně Marii
za obojí zdraví – za zdraví těla, ale i za zdraví duše. Prosíme Pannu Marii, abychom duchovně
rostli a prospívali pod vedením její mateřské ruky, aby nás její láskyplná ruka chránila také všeho zlého, co by nás mohlo potkat v tomto novém roce LP 2015.
P. Antonín Pospíšil
P.S. Svatý Augustin o čase: Nemůžeme říci, že neexistuje minulé, protože ho máme ve vzpomínkách a nemůžeme říci, že neexistuje budoucí, protože ho stále očekáváme. Aby minulé přešlo
v budoucí, musí být mezi tím přítomné, přestože pomíjí v okamžiku. Nad tím vším pak stojí
Boží věčnost. Bůh svým Slovem stvořil svět, předtím nebylo nic. Bůh je Počátek, Bůh je Moudrost, Bůh je Věčnost.
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POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA KE SVĚTOVéMU DNI MÍRU

Již ne otroci, ale bratři!
Na začátku nového roku, který přijímáme jako Boží milost a dar lidstvu, chci všem mužům a ženám, jakož i každému národu a státu na světě, hlavám států a vlád i představitelům různých náboženství zaslat svá vřelá mírová
přání. Doprovázím je modlitbou za to, aby přestaly války,
konflikty a mnohá utrpení vyvolaná jak lidskou rukou,
tak i starými i novými epidemiemi a devastujícími účinky
přírodních katastrof. Prosím především za to, abychom
dokázali – jako odpověď na naše společné povolání ke
spolupráci s Bohem i se všemi lidmi dobré vůle při prosazování míru a svornosti ve světě – odolávat pokušení, že
se nebudeme chovat způsobem hodným svého lidství.
V poselství k loňskému 1. lednu jsem konstatoval, že k „touze žít plným životem… patří
nepotlačitelný sen o bratrství, které vede člověka ke společenství s druhými, v nichž nacházíme nikoli nepřátele a konkurenty, ale bratry, jež máme přijímat a ujímat se jich“. Protože člověk je vztahovou bytostí určenou k tomu, aby se realizoval v kontextu meziosobních vztahů inspirovaných spravedlností a láskou, je pro jeho rozvoj zásadně důležité, aby
se uznávala a respektovala jeho důstojnost, svoboda a autonomie. Bohužel trvale se šířící
rána vykořisťování člověka druhým člověkem závažně zraňuje život společenství a povolání navazovat meziosobní vztahy ve znamení úcty, spravedlnosti a lásky. Takový odporný
jev, který vede k pošlapávání základních práv druhého člověka a k ponižování jeho svobody a důstojnosti, nabývá mnoha podob.
Svatý stolec v posledních letech zaznamenává bolestné volání obětí obchodu s lidmi i hlas
řeholních kongregací, které je doprovázejí k osvobození, a proto rozmnožil své výzvy mezinárodnímu společenství, aby různí aktéři spojili své síly a spolupracovali na odstranění
této rány. Kromě toho bylo uspořádáno několik setkání s cílem zviditelnit jev obchodování s lidmi a usnadnit spolupráci různých aktérů, mezi něž patří odborníci z akademického světa a mezinárodních organizací, pořádkové síly z různých původových, tranzitních i
cílových zemí migrantů a zástupci církevních skupin, pracujících ve prospěch obětí. Přeji
tomuto úsilí, aby pokračovalo a v následujících letech se rozšířilo. Globalizovat bratrství,
nikoli otroctví a lhostejnost.
Papež František
(první a poslední část papežova poselství, celé najdete na stránkách ČBK)
PODĚKOVÁNÍ patří bratru Lvovi za mši svatou, kterou sloužil o svátku sv. Štěpána na interním oddělení v Zábřeze.
Velké poděkování si také zaslouží mládež, která doprovodila liturgii mše svaté zpěvem
koled.
V pondělí 29. prosince navštívili mladí pacienty na pokojích, zazpívali koledy na přání
a podarovali pacienty perníčky. Na všech obdarovaných byla vidět radost a mnohdy i slzy
štěstí, dojetí a radosti.
Všem jménem pacientů ještě jednou děkuji za úžasnou atmosféru a duchovní prožitek,
který nám zpřítomnil radostnou zprávu o narození Spasitele.
Marcela Doležalová
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky 22. prosince: Mlýnický Dvůr 790, Domov důchodců sv. Zdislavy 168, Červená
Voda 2.356, Jakubovice 2.468, Písařov 717 Kč.
24. prosince: Jakubovice 1.217 (včetně 26. 12.), Písařov 2.606, Červená Voda 4.326 Kč.
25. prosince: Červená Voda 2.831, Mlýnický Dvůr 710 Kč.
26. prosince: Červená Voda 2.591, Písařov 689 Kč.
28. prosince: Domov důchodců sv. Zdislavy 94, Jakubovice 503, Červená Voda 2.683, Písařov 1.022, Janoušov 1.150 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
- Setkání nad Biblí u Paní Hrazdírové v Jakubovicích: čtvrtek 8. ledna ve 14 hod.
		
P. Radek Maláč

postřelmovsko

postřelmovsko

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ - Tří králů oslavíme v Postřelmově v pondělí 5. ledna
v 18.00 hodin, v Lesnici v úterý 6. ledna v 17 hod.
P. Vladimír Jahn
POZVÁNKA NA PLES. MO KDU-ČSL Leština zve na společenský ples, který se koná
v sobotu 10. ledna 2015 od 20 hodin v kulturním domě v Leštině. K tanci a poslechu hraje
hudební skupina Halogen z Olomouce.
V průběhu plesu vystoupí MAŽORETKY ZUŠ Zábřeh. Občerstvení a bohatá tombola zajištěny. Vstupenky možno dopředu zajistit u paní Dany Ruprechtové tel. 737 610 889.

farnosti spravované z tatenice
Sbírky za dobu vánoční od 21. do 28. prosince: Lubník 7.000; Tatenice 7.560; Hoštejn
6.250; Kosov 1.510 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
BOHOSLUŽBY O SLAVNOSTI ZJEVENÍ PÁNĚ.
Vigilie slavnosti v pondělí 5. ledna: Lubník 16.30, Tatenice 18.00 hod.
Úterý 6. ledna: Hoštejn 17.30 hod.

štítecko

štítecko

štítecko

BOHOSLUŽBY O SLAVNOSTI ZJEVENÍ PÁNĚ budou v nedělních časech.
P. Josef Altman
Sbírka v Horních Studénkách ze dne 21. 12. 2014 na malování byla 11.500 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman
***
AKTUALITY Z CENTRA PRO RODINNÝ ŽIVOT
Pro manželská společenství jsme na následující rok připravili skripta pod názvem „Manželé manželům, aneb Manželství jako cesta ke svatosti“. Texty slouží jako inspirace ke společnému setkávání manželů.
Skripta nabízí každý měsíc jinou manželskou dvojici (blahořečenou nebo v procesu blahořečení apod.) jejich poutavé svědectví života a několik možností jak je mohou také dnešní
manželé následovat. Materiál vpracovaly MUDr. Jitka Krausova, OV a Bc. Marcela Řezníčková. Texty naleznete na webových stránkách centra pro rodinný život: www.rodinnyzivot.cz.
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mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z 24. prosince: Mohelnice 5.785, Úsov 1.113 Kč
Sbírky z 25. prosince: Mohelnice 8.277, Úsov 845, Studená Loučka 815 Kč
Sbírky z 26. prosince: Mohelnice 2.778. Úsov 835, Studená Loučka 279 Kč
Sbírky 28. prosince: Mohelnice 3.729 Kč (zbytek zatím nespočítán)

MOHELNICKÝ BETLÉM JE PŘÍSTUPNÝ do 6. ledna včetně:

ve svátky a neděle 11 – 12 hod. a 13 – 18 hod.; ve všední dny 10 – 12 hod. a 14 – 17 hod.
Po svátku Tří králů 6. února až do Hromnic: neděle 14 – 17,
úterý, čtvrtek, sobota 15 – 16 hod.
Jako každoročně byl přístupný ve vánoční období opět postavený Mohelnický betlém.
Betlém byl rozšířen o „kovárnu“ s hamrem a pohyblivými „kováři“. Betlém se nadále těší velkému zájmu, což potvrzuje velká návštěvnost. Chtěl bych toto cestou poděkovat všem, kteří se
podíleli na jeho stavbě (pódium, smrky, stěhování, úklid), zejména však správci betléma panu
Pavlu Nenkovskému, který po čtrnáct dnů v chladu kostela, betlém postupně skládal a oživoval tak, aby se z něj těšila široká veřejnost a zejména děti. Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara

Životní příběh faráře Jana Kostrouna - pokračování

Paní Melanie Penková říká: „ Čekali jsme déle než patnáct minut
po stanoveném začátku bohoslužby. Zmocňoval se nás neklid. Nakonec
přišel kostelník, který bydlel ve stejném domě jako kaplan (Školní ul. č.
1) a sdělil nám, že v noci gestapo odvedlo Jana Kostrouna.“ Byla to nehorázná provokace nacistických pohlavárů vůči věrným mohelnickým
katolíkům.
Byla to smutná oslava svátku Božího Těla.
A takto na rok 1942 vzpomíná Arnošt Kukula, který se roku 1934 narodil v jedné mohelnické rolnické rodině: „Každému uvědomělému katolíkovi bylo po zatčení kaplana Kostrouna zřejmé, že nacismus nemá s křesťanstvím nic společného. Všechny nás zachvátily obavy.
Cítili jsme, že čím dál více, budeme nuceni žít v podzemí.“
Čím se provinil pan kaplan Kostroun? Jako aktivní zpěvák mohelnického pěveckého sboru, jako vynikající a uznávaný kazatel, sportovně angažovaný mladý kněz a učitel náboženství
byl ve městě velmi oblíbený. Není tedy divu, že se stal trnem v očích nacistů.
Maloměšťáčtí nacionalističtí funkcionáři města viděli v lidově smýšlejícím kaplanovi protihráče, kterému záviděli plný kostel a přízeň starých i mladých v Mohelnici. A to byl hlavní
důvod pro vedoucího gestapa v Šumperku, aby pátera Jana Kostrouna vzal pod svoji ochranu.
Určitě již delší dobu byl pan kaplan pro svá kázání a pro práci s mladými lidmi předmětem
tajné státní policie. Již 14. února 1942 jej gestapo varovalo, kvůli antinacistické výchově mladých a práci s nimi. Tehdejší ministrant, František Tollriant se zmiňuje o kázání kaplana Kostrouna na pohřbu ve Slavoňově. V něm se kněz pochvalně vyjádřil o zemřelém v tom smyslu,
že zůstal věrný katolické víře, stejně jako tehdy populární německý letecký stíhač Mölders,
který byl smrtelně zraněn. Ten se před každým startem pokřižoval stejně, jak to dnes dělají
mnozí hráči kopané, když vstupují na trávník hřiště. Údajně také pohrozil, že vrátí všechna
svoje vyznamenání, aby podpořil hraběte Galena, biskupa v Münster, který odsuzoval názor
nacistů, že nemocní a tělesně postižení by měli být usmrceni, protože prý „jejich život nemá
cenu“. Pokračování příště.
H. Bartoš
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Děkujeme všem, kteří se postarali o pohodový průběh Vánočních svátků přípravou kostelů či aktivním zapojením
se do bohoslužeb. Také všem zpěvákům a hudebníkům při
slavnostních bohoslužbách a vánočních koncertech.
Všem farníkům vyprošujeme u Pána, aby jim osobně
i v rodinách vydržela pohoda Vánoc. 		
Kněží zábřežského děkanátu

STATISTIKY ZA ROK 2014 VE FARNOSTECH
SPRAVOVANÝCH ZE ZÁBŘEHA
V závorce jsou uvedeny údaje z roku 2013

V roce 2014 bylo 45 (22) nově pokřtěných: v Zábřeze 34 (16), v Jedlí 5 (2), ve Svébohově
2 (2) v Maletíně 1 (0), v Klášterci 2 (1), ve Zvoli 3 (1)
Věrnost si slíbilo 12 (16) manželských párů: v Zábřeze 8 (12), v Jedlí 2 (1), ve Svébohově
0 (0), v Maletíně 0 (0), v Klášterci 0 (0), ve Zvoli 2 (3)
Na věčnost jsme vyprovodili 64 (87) bratří a sester: v Zábřeze 37 (51), v Jedlí 9 (14), ve
Svébohově 2 (7) v Klášterci 7 (9), v Maletíně 1 (1), ve Zvoli 8 (5)

POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM
V ZÁBŘEHU
„Je snad Kristus rozdělen?“

Leden je již hezkou řádku let měsícem, kdy se společně scházejí
křesťané různých tradic, aby se společně modlili za církev, svět a
vůbec celé Boží dílo v místě, do kterého jsou postaveni.
V lednu 2015 jste srdečně zváni k následujícím setkáním:
pondělí 5. ledna 2015 v 18.00 hod.
modlitebna Českobratrské církve evangelické
středa 7. ledna 2015 v 18.00 hod.
modlitebna Apoštolské církve
pátek 9. ledna 18.00 hod.
modlitebna Církve adventistů sedmého dne
úterý 20. ledna 2015 v 18.00 hod.
čtvrtek 22. ledna 2015 v 16.00 hod.

filiální kostel svaté Barbory
kostel Církve československé husitské

Dne 7. ledna 2015 se dožívá pan MVDr. Alois Frank
požehnaných 90 let života. Děkovná mše sv. bude sloužena v kostele sv.
Barbory v sobotu 10. ledna 2015 v 10.30 hod.
Prosíme o modlitbu za světícího biskupa Mons. Josefa Hrdličku, který se v lednu 2015 podrobí náročné operaci.
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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