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22. 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

brno, náměstí svobody
17. října 2015
Bože, v tobě je plnost všeho dobra; vlož do našich srdcí lásku k tvému jménu,
rozmnož naši oddanost tobě a posiluj naši vytrvalost,
ať v nás roste a trvá všechno dobré.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žalm 15 Hospodine, kdo smí prodlévat
1: Dt 4,1-2.6-8
2: Jak 1,17-18.21b-22.27
Ordinárium: Ebenovo č. 504
příště latinské č. 509
Hospodine,
kdo smí prodlévat v tvém stánku?
Kdo žije bez vady a koná spravedlnost,
upřímně smýšlí ve svém srdci,
svým jazykem nepomlouvá.
Nečiní příkoří svému bližnímu,
netupí svého souseda.
Nešlechetným člověkem pohrdá,
ale váží si těch, kdo se bojí Hospodina.
Kdo nelichvaří svými penězi
a nebere úplatky proti nevinnému.
Kdo takto jedná,
nikdy nezakolísá!
Žalm 15
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v tvém stánku?

Ev. Mk 7,1-8.14-15.21-23

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Čtvrtek 3. září Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
Sobota 5. září Bl. Terezie z Kalkaty

ZÁBŘEH – PATROCINIUM, HODY a FARNÍ DEN

Tuto neděli 30. srpna na závěr prázdnin oslavíme patrocinium našeho farního a děkanského kostela sv. Bartoloměje a tím také začíná období „hodů“ v našem děkanátu.
Svátostné požehnání ve 14.30 hod. povede novokněz P. Martin Rumíšek.
		
P. František Eliáš
Milí přátelé, po svátostném požehnání od 15 hod.
jste zváni na zahradu za Katolickým domem na FARNÍ
DEN, který bude v režii Spolku Metoděj, Orla a Hnízda.
O překvapení nebude nouze, občerstvení všeho druhu a program pro děti i dospělé.
S sebou si nezapomeňte vzít sportovní oblečení a
obuv. Těšíme se na společné setkání.
V rámci této akce bude možné zhlédnout i výstavku ke 20. výročí úmrtí ThDr. Vojtěcha Martinů.
Za spoluorganizátory členové Metoděje, Hnízda, Orla
a Charity
NA STUDENTSKOU MŠI SVATOU nejen pro studenty, ale i pro všechny mladé duchem Vás do kostela sv.
Barbory v pondělí 31. srpna v 18.00 hod. zve spolek
„Sv. Barbora Zábřeh z.s.“ Po jejím skončení bude násle- Kostel sv. Bartoloměje z lešení věže
dovat beseda s P. Miroslavem HEROLDEM SJ, celebran- kostela sv. Barbory
tem mše svaté.
Spolek Sv. Barbora připravil na začátek nového školního roku netradiční mši spojenou
s požehnáním všem studentům pro zdar jejich studia v začínajícím školním roce.
Navazujeme tak na dobu nedávno minulou, kdy právě na začátku školního roku přicházeli studenti na „Barborku“ společně prosit o zdar svého konání ve studiu.
Od 17.00 do 17.45. bude v kostele sv. Barbory příležitost ke svátosti smíření.
P. Miroslav Herold SJ mladý věkem, ale bohatý ve vědomostech, to je stručná charakteristika tohoto usměvavého charismatického muže, se kterým můžete prožít zajímavý
pondělní podvečer.
Ing. Jaroslav Jašek
ROZLOUČENÍ S PANEM JANEM ADAMCEM. V sobotu 15. srpna
ve věku 67 roků byl povolán na věčnost, aby chválil svého Boha - Stvořitele a Vykupitele náš v Kristu bratr Jan Adamec. V Zábřeze působil
30 let jako učitel hudby, v Kancionálu je jím zhudebněna píseň č. 909.
Každoročně se podílel na nastudování Rybovy mše vánoční, dlouhé
roky vedl liturgickou scholu a společenství varhaníků děkanského kostela sv. Bartoloměje a k tomu se zúčastňoval dalších aktivit v oblasti
kultury. Zádušní mše za pana Jana Adamce bude sloužena v kostele
sv. Bartoloměje v úterý 1. září v 18.00 hod.
P. František Eliáš
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V kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze můžete přijmout svátost smíření o prvním pátku
4. září od 15.30 hod..
P. František Eliáš
HODY V ROVENSKU oslavíme v neděli 6. září, hodovou mší svatou v 8.30 hod., kterou
celebruje P. Bohuslav Směšný.
P. František Eliáš
POUŤ RODIN – HOŠTEJN. Srdečně vás zveme na již
tradiční pouť rodin do Hoštejna v sobotu 12. 9. 2015.
Pouť rodin a mši svatou chceme obětovat za naše děti,
vnoučata a celé rodiny našich farností a vyprošovat pro
nás všechny Boží požehnání, ochranu a pomoc. Sraz
pěších poutníků bude jako každoročně u Šubrtovy
kapličky ve 12 hodin, odkud společně poputujeme na
mši svatou do kostela sv. Anny v Hoštejně, kterou začneme společně s naším kaplanem P. Martinem Rumíškem slavit v 15 hodin. Trasa pouti do Hoštejna je vhodná pro všechny věkové kategorie,
včetně kočárků s nejmenšími dětmi. Po mši svaté nebude chybět opékání špekáčků (vezměte s sebou). Těší se na vás a srdečně zve Hnízdo Mateřské a rodinné centrum a společenství Modlitby matek.
Za Hnízdo Irena Švédová
RODINNÝ PORTRÉT. Mateřské a rodinné centrum Hnízdo zve všechny, kteří rádi fotí na novou fotosoutěž s názvem Rodinný portrét. Fotosoutěže se můžete zúčastnit do 30. 9. 2015, a to zasláním fotografie
na email ahoj@hnizdozabreh.cz. Snímek by měl splňovat pravidla, která
najdete na našem webu www.hnizdozabreh.cz, kde najdete i rady a tipy.
Hodnotí se kreativita, nápad, originalita a samozřejmě celkový dojem.
Zapojte tedy Vaši rodinu a fantazii a zasoutěžte si s námi. Vernisáž fotografií s překvapením se uskuteční 16. 10. 2015 v Hnízdě na Masarykově náměstí.
Irena Švédová

PRVNÍ SETKÁNÍ MODLITEBNÍHO SPOLEČENSTVÍ DĚTI VÍRY
Ráda bych pozvala všechny na první setkání nového modlitebního společenství v Zábřehu, které se bude zaměřovat na modlitby za naše rodiče a kmotry. Budu se na Vás těšit už
tuto středu 2. záři v 18.00 hodin v Hnízdě (Masarykovo náměstí).
		
Tereza Švédová, tel.:737 811 983
PRAVIDELNÉ BIBLICKÉ HODINY zahájíme po letní přestávce v úterý 8. září v 17.00
na zábřežské faře v knihovně. Rádi mezi sebou uvítáme i nové zájemce, kteří chtějí společně číst Písmo a zamýšlet se nad ním.
Jana A. Nováková, PhD.
Velký dík všem ochotným, kteří mi pomáhají ve službě „KAPR a KANOE“.
Jmenovitě: Anně Krňávkové – Severovýchod a okolí, Petru Volkovi – Sokolská a okolí, Lubomíru Sommerovi – Výsluní a okolí (střed
města a okolí Helena Fuchsová).
Děkuji všem za projevenou důvěru.
Helena Fuchsová
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SRDCE ZDROJ DOBRA I ZLA
Shromáždili se k němu farizeové a někteří ze zákoníků, kteří přišli z Jeruzaléma.
Uviděli některé z jeho učedníků, jak jedí znesvěcujícíma, to jest neomytýma rukama.
(Mk 7,1-2)

Židé, žijící podle Starého Zákona, usilovali
až přemrštěně o vnější čistotu těla – rukou, nohou, pokrmů atd. Byly to desítky předpisů a zákazů. Ruce, tělo a náboženské předměty i předměty
denní potřeby měly být složitě, přesně a dokonale rituálně očištěny. Navenek se tedy mohlo jevit
vše dokonalé bezchybné a zbožné. Neznamenalo to ovšem dokonalost uvnitř člověka. Srdce člověka při tom všem mohlo pořád zůstávat na
hony daleko od Boha, nezasaženo, neproměněno. Takže všechno to očišťování se mohlo stát
pouhou formalitou, bazírováním na podružnostech.
Jedním z velmi důležitých předpisů bylo umývání rukou před jídlem.
Že si Kristovi učedníci nemyjí ruce před jídlem, to bylo těžké provinění proti výkladu Starého Zákona staršími, přečin tak vážný, že se rovnal – podle mínění rabínů – „obcování s nevěstkou“ a zasluhoval si „sprovození ze světa“. Jakmile zákoníci zjistili, že učedníci jedí neomytýma rukama, hned to hlásili Mistrovi, který byl za to mravně odpovědný.
Ježíš se ostře vymezuje proti tomu, že by člověk mohl být označen za nečistého a hříšného
už jen tím, že si před jídlem obřadně neomyje ruce; tím, co jí, nebo tím, že se setká s pohanem.
Ježíš označí za pokryteckou zbožnost, která bazíruje na dodržování množství vnějších
rituálů, což ještě vůbec nemusí znamenat opravdovou niternou víru a srdce cele obrácené
k Bohu.
I dnes platí, že tam, kde je na jedné straně člověk až přecitlivělý na tělesnou hygienu, na
ochranu svého zdraví, tam na druhé straně roznáší smrtonosné bacily mezi lidmi, až je to
k pláči.
Ví, jak nešířit nákazu, chřipku, infekci, ví jak používat kapesník či ubrousek aby neohrozil okolí, ale dokáže bez servítků svými ústy prskat do okolí slova plná zloby, lži nemravnosti,
pomluv a podvodů. Kolik duší, zvláště dětí a mládeže je tím zasaženo! V kolika případech je
ohrožena jejich víra, čistota, úcta a láska k Bohu i k bližním?!
To, co člověk mluví a koná navenek, to je jen vnější projev jeho vnitřního stavu, projev nitra. Správně říká lidové pořekadlo: „Čím srdce oplývá, tím ústa přetékají!“
Ježíš říká: „Nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit; ale co z člověka vychází,
to jej znesvěcuje.“ (Mk 7,15). Ježíš Kristus výstižně ukazuje, co všechno špatného vychází ze
srdce lidí, z jejich nitra: špatné myšlenky, smilství, krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, zloba,
lest, prostopášnost, závist, urážky, pýcha, opovážlivost…
Je evidentní, že člověk je bohužel hříšník. Lidé nikdy nebudou dokonalí. Jediné, co je
může zachránit je setkání s proměňujícím Božím slovem, s proměňující Boží láskou a milostí,
kterou ztělesňuje Ježíš Kristus.
Proto Ježíš přišel, a proto také evangelisté tak často píší o setkáních s hříšníky daleko většího kalibru, než že někdo sní oběd neumytýma rukama. Ježíš přišel, abychom se v Boží blízkosti stávali svatými.
Musíme se snažit, být stále na cestě. V mládí, ale i v době zrání a dospělosti. Víc od nás
Bůh ani nechce. A Ježíš nás vyzývá: „Buďte svatí, jako je svatý váš nebeský Otec.“ Velkorysost
Boží je pro nás v naší slabosti povzbuzením a nadějí.
P. Antonín Pospíšil
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KONTO PRO POMOC CÍRKVE UPRCHLÍKŮM. Církev od nejstarších dob považovala za svou povinnost pomáhat svým trpícím a pronásledovaným bratřím. Dobrovolné
dary jako příspěvek na pomoc diecéze pronásledovaným křesťanům, kteří budou přijati
v naší zemi, je možné zaslat na níže uvedené konto.
Dary z farností: číslo účtu: 377 688 503/0300; variabilní symbol: 911 710; specifický
symbol: IČ farnosti
Dárci kromě farností (např. fyzické osoby, právnické osoby): číslo účtu: 377 688
503/0300 variabilní symbol: 911 711; specifický symbol nebo avízo: jméno osoby
VŘESOVÁ STUDÁNKA.
Hlavní pouť bude v sobotu 12. září se
mší sv. ve14.30 hod.
Nově vzniklý Spolek pro obnovu poutního místa Vřesová studánka usiluje
o obnovení poutního místa. V kostelích
můžete svým podpisem na petičních
arších podpořit realizaci projektu.
red.
ROHLE. V sobotu 12. září jste zváni do kostela sv. Martina v Rohli na II. Svatohubertskou
mši.
red.
POUŤ K PANNĚ MARII TURZOVSKÉ. V sobotu 5. září vás zveme na Turzovku, na
pouť za Pannou Marií. Hlásit se můžete do konce srpna na tel. 608 311 469. Cena 350 Kč,
odjezd (zřejmě v 5.30 hod.), zastávky autobusu k nástupu poutníků, podle zájmu přihlášených.
Helena Pěničková
BRIGÁDA – LAST MINUTE. REPARTO Zábřeh s.r.o. - Chráněná dílna Charity Zábřeh,
provozovna Loštice stále ještě přijímá zájemce o sezónní brigádu v období od září do listopadu na kompletaci sušeného ovoce do proutěných košíků. Do konce října budou práce
probíhat v dvousměnném provozu, z odpolední směny je možnost svozu pracovníků ve
směru na Zábřeh firemním autem.
Jedná se o práci v potravinovém provozu (je vyžadována bezinfekčnost pracovníků
a platný zdravotní průkaz) práce je placena úkolem v přepočtu 57 Kč/hod.
Zájemci o toto sezónní zaměstnání se mohou hlásit u paní Evy Vařekové, telefon: 588 881
960, mobil: 736 509 479, email: ch.palonin@reparto.cz; nebo u manažerky výroby Marcely
Klimkové, mobil: 736 509 432, email: info@reparto.cz. Nástup možný ihned.
		
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 16. září 2015 od 9 hod. do
15.30 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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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 23. srpna: Domov důchodců sv. Zdislavy 121, Červená Voda 252, Jakubovice 574, Písařov 2.107, Moravský Karlov 3.286 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
Farnost Červená Voda zve všechny na poutní mši svatou do Mlýnického Dvora (Narození Panny Marie), a to na neděli 6. září v 9.00 hod.
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

Byl jednou jeden muž, který se pěšky vydal do města Shadeyville.
Když přišel na rozcestí, velmi ho rozzlobilo, že objevil ukazatel
s dvěma šipkami. Jedna ukazovala na širokou asfaltovanou cestu
a druhá označená „Shadeyville“ ukazovala na úzkou neasfaltovanou cestu. Tady dostal dobrý nápad. Vyšel k ukazateli, otočil jej
a s radostí pokračoval po vyasfaltované cestě. Je jasné, že nikdy nedošel do Shadeyville.
P. Lubomír Konfederák
V těchto dnech se paní MUDr. Ludmila Koukalová dožívá
významného životního jubilea. Děkujeme jí za všechno, co pro naše
farnosti vykonala a za celou farnost Loštice a Moravičany jí přejeme
hojnost Božího požehnání, zdraví a všeho, co si v životě přeje.
Vděční farníci z Loštic a Moravičan

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 23. srpna: Lubník 880, Tatenice 1.430, Hoštejn 1.200 + 2.000 dar, Kosov
350 Kč. Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
FARNÍ DEN V TATENICI prožijeme tuto neděli 30. srpna. Začneme mší svatou ve 13.30
hod. Po jejím skončení jste zváni na farní dvůr k přátelskému posezení, zábavě, koupání.
Občerstvení zajištěno.
ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH. Vzhledem k dokončení opravované cesty Tatenice – Hoštejn
k 4. září, budou bývat od tohoto data nedělní mše svaté takto: Lubník 7.20; Tatenice
8.40; Hoštejn 10.00; Kosov 11.15 hod.
 Od září budou začínat čtvrteční mše svaté v Hoštejně opět v 18.00 hod.
		
P. Jaroslav Přibyl

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 23. srpna: Štíty 2.190; Cotkytle 750; Horní Studénky 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman
***
 Člověk by nikdy neměl být lhostejný k druhému člověku, vždyť celá Bible možná není
nic jiného než volání: nebuď lhostejný k duchovním věcem, Bohu a svému bližnímu.
		
papež František
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mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 23. srpna: Mohelnice 4.174; Úsov 1.885; Studená Loučka 290 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara

Z Mohelnické farní kroniky, Dr. Jaschek, LP 1947, pokračování
	Obřady Velkého týdne se konaly v obvyklém rámci. Pro nedostatek prostředků bylo Vzkříšení Páně pouze v kostele.
	Den sv. Marka a křížové dny nepřivedly očekávaný počet věřících k prosebným pobožnostem, takže se celá pobožnost konala
pouze v kostelích bez průvodů do polí.
První svaté přijímání a biřmování.
18. května bylo 1. svaté přijímání dětí mohelnických škol. Nově
ustanovená místní charita poskytla dětem ve farním sále snídani a uvedla se tak v život.
29. června byla pro školní dítky z Květína a Slavoňova v kapli slavoňovské slavnost
prvního svatého přijímání. Z patnácti určených dětí přišlo osm. Jak je tu patrný nezájem
novousedlých rodičů! I když se to konalo ve Slavoňově samém. (Názor místního občana:
„Na takové hlouposti já své děti neposílám!“)
V úterý svatodušní udělil v dómu v Olomouci nejdp. kapitulní vikář dr. Zela sto šedesáti pěti mohelnickým dětem svátost biřmování.
	Májové pobožnosti se konaly každý den i v neděli o osmé hodině večer a bývaly dobře
navštěvovány. Básničky dětí a písně kostelního sboru zpestřily tyto minuty u nohou Královny máje. Snad by bylo dobře příště kratince promluvit.
H. Bartoš
postřelmovsko

postřelmovsko

V neděli 6. září bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 2.079 Kč),
v Chromči (minule 2.340 Kč) a v Sudkově (minule 730 Kč) na farní kostel.
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
 V neděli 6. září bude při bohoslužbách POŽEHNÁNÍ DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO
ROKU. Děti si mohou přinést školní aktovky k obětnímu stolu k požehnání.
 V sobotu 12. září se uskuteční pouť do Klášterce nad Orlicí ke hrobu Aničky Tomanové a potom na obnovené mariánské poutní místo do Neratova. Odjezd je v 9.00 z Leštiny
a potom z Lesnice, Postřelmova a Chromče. Přihlásit se můžete v kostelích na připravené
papíry nebo na faře v Postřelmově tel. 583 437 413 (SMS 732 430 578).
 V neděli 13. září bude farní pouť v Brníčku, při které budeme slavit patrocinium Narození Panny Marie. Mše svatá je v 9.30 hodin.
P. Vladimír Jahn

Ohlášky

V sobotu 12. září budou v Postřelmově sezdáni
slečna Marie Matějčková z Postřelmova a pan Libor Hecl z Postřelmova.
Gratulujeme a přejeme hojnost Božího požehnání.
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DNEŠNÍ SBÍRKA V ZÁBŘEZE JE URČENA NA KOSTEL SV. BARBORY
Sbírky z neděle 23. srpna: Zábřeh 10.390; Jedlí 1.700; Svébohov 1.400; Klášterec 1.532;
Zvole 3.590 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ A HUDEBNÍ SCHOLY
Je dost rodičů, kteří slibovali zodpovědnou křesťanskou výchovu při křtu svých dětí,
a svůj slib neplní. Trochu jim v tom může pomoci výuka náboženství, anebo i zapojení
dětí do hudební scholy. Pokud máte zájem, kontaktujte své duchovní otce ve farnostech.
P. František Eliáš
ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016
ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ
1. a 2. třída – čtvrtek 13.00-13.45 hod. – Mgr. Emilie Janů
5. a 6. třída – pondělí 14.00-14.45 hod. – Mgr. Emilie Janů
7. a 8. třída – úterý 14.00-14.45 hod. – Mgr. Marie Vepřková
9. třída – čtvrtek 14.30-15.15 hod. – Mgr. Jan Jílek
ZŠ SEVEROVÝCHOD
1. a 2. třída – úterý 13.00-13.45 hod. – Mgr. Bc. Jana Kratochvílová
6., 7. a 8. třída – úterý 13.50-14.35 hod. – Mgr. Bc. Jana Kratochvílová
Hnízdo: 3. třídy – 13.30-14.15 hod. – P. Martin Rumíšek
Fara: 4. třídy – 16.30-17.15 hod. – Ing. Anna Krňávková
Gymnázium – 9. třída a střední školy – pátek 14.00-14.45 hod. – P. František Eliáš
Vyučování začne 2. týden v září, tedy od 7. 9. 2015. Pět minut před vyučováním se sejdou katecheté s žáky před hlavními vchody škol. Pokud ze závažných důvodů nemohou děti navštěvovat příslušný ročník, je možné po domluvě s katechetou docházet do jiné skupiny.
Kontakty: Mgr. Emilie Janů 731 626 502, Ing. Anna Krňávková 603 827 736, Mgr. Bc. Jana
Kratochvílová 731 621 288, P. Martin Rumíšek 721 448 816, P. František Eliáš 731 626 500.
PŘIPRAVUJEME: PASTORAČNÍ VZDĚLÁVACÍ KURZ V ZÁBŘEZE
V sobotu 26. září bude první setkání těch, kteří chtějí z různých důvodů projít pastoračním vzdělávacím kurzem, aby si rozšířili a prohloubili
své křesťanské vzdělání a zakotvení. Bude otevřen jak těm, kteří ho budou chtít absolvovat celý, tak i těm, které budou zajímat vybraná témata.
Budeme spolupracovat i s MSKA a ČKA. Nutně ho ale budou potřebovat
ti, kteří ve farnostech mají přijmout oficiální pastorační poslání, kterým
má být svěřena pomoc při podávání svatého přijímání, pomoc při katechezi atd. Zároveň
bude kurz užitečný i pracovníkům a dobrovolníkům Charity, rodičům, kteří chtějí zodpovědně křesťansky vychovávat a všem, kteří chtějí v církvi dýchat zhluboka.
Kurz bude slavnostně uveden mší svatou v děkanském kostele v Zábřeze. Celebrantem
bude P. Antonín Krasucki OP. Kurz bude otevřen všem farnostem zábřežského děkanátu
i děkanátů sousedních. Scházet se budeme podle plánu každou druhou sobotu od 8.00 do
12.00 hod. v budově u děkanského kostela na Farní 9 (bývalá ZUŠ). V případě potřeby
mohou být termíny upraveny. Na začátku září budeme mít pro vás další informace. Koordinátorem kurzu je Mgr. Luděk Diblík.
P. František Eliáš
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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