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26. 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, ty ukazuješ svou všemohoucnost nejvíce tím,
že se smilováváš a nenecháváš nás bez pomoci;
posiluj nás svou milostí, abychom vytrvale usilovali o dosažení toho,
co nám slibuješ, a došli do nebeské slávy.
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 116

Hospodinovy předpisy
jsou správné,
působí radost v srdci

1: Nm 11,25-29 2: Jak 5,1-6
Ev. Mk 9,38-43.45.47-48
Ordinárium: Ebenovo č. 504

příště latinské č. 509

Kdo není proti nám, je s námi.
Kdokoli vám podá číši vody
proto, že jste Kristovi,
amen, pravím vám:
nepřijde o svou odměnu.

Mk9,40-41
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 28. září Slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa
Úterý 29. září
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Středa 30. září
Památka sv. Jeronýma
Čtvrtek 1. října Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše
Pátek 2. října
Památka sv. andělů strážných
v Mše svatá s pracovníky, klienty, dobrodinci a přáteli Charity bude v úterý 29. září ve
14.30 hod.
v Patrocinium v Hněvkově budeme slavit při mši svaté ve čtvrtek 1. října v 18.00 hod.
v SVÁTOST SMÍŘENÍ můžete přijmout v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze o prvním
pátku v měsíci 2. října od 15.00 hod.
v Pannu Marii Růžencovou, které je zasvěcena kaple v Pivoníně oslavíme v neděli 4. října při mši svaté ve 14.30 hod.
v Hody v Drozdově oslavíme v neděli 11. října. Mši svatou v 9.00 hod. celebruje P. Bohuslav Směšný.
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI SVÉBOHOV je v neděli 4. října. Po mši svaté bude adorace před vystavenou svátostí a adorační den zakončí požehnání
v 17.30 hod.
MALETÍN. V neděli 27. září v 15.00 bude slavena mše svatá v kostele sv. Stanislava
v Hynčině.
V neděli 4. října v 15.00 hod. bude v kostele sv. Mikuláše slavnostní mše svatá – liturgii
doprovodí varhaník a varhanář Petr Strakoš a jeho přátelé.
P. František Eliáš

NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES

Ve dnech 15. – 17. října v Brně, se poprvé od vzniku České republiky koná Národní eucharistický kongres. Akce bude předstupněm celosvětového kongresu, jenž se uskuteční v lednu 2016 na Filipínách.

Vyvrcholením celého programu bude slavnostní bohoslužba na Náměstí Svobody, která bude slavena v sobotu 17.
října od 10.30 hodin.

Ze Zábřeha doporučujeme využít vlakového spojení. Přímý rychlík (R 914 bez přesedání) odjíždí v 6.31, příjezd do Brna v 8.44 hod.
Od vlakového nádraží v Brně na Náměstí Svobody je to chůzí cca 5 minut.
Ve 12.30 se vydá Masarykovou třídou průvod na Zelný trh, kde bude NEK ukončen
vyznáním víry a obnovou věčné smlouvy s Bohem skrze tajemství eucharistie.
V centru města je na odpoledne připravená pestrá nabídka programů.
Více na www.nek2015.cz
Přímé zpáteční rychlíky jedou z Brna ve 13.13, 15.13 a v 17.13 hod.
Pokud se rozhodnete k účasti na NEK, nahlaste se svým farářům kvůli zajištění vstupenek do sektorů.
redakce
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SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA
KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE ZÁBŘEH: mše svatá v 8.30 hod.
Nemile: mše svatá v 8.00 hod.
VÁCLAVOV: mše svatá v kapli sv. Václava v 10.00, svěcení kříže na
křižovatce v dolní části obce 11.15 hod. (mši svatou celebruje a kříž posvětí děkan P. František Eliáš)
JEDLÍ: V pondělí 28. září o Slavnosti sv. Václava putujeme také do
Olomouce.
Na programu bude návštěva baziliky na Svatém Kopečku a prohlídka
arcibiskupského paláce. Slavnostní tečkou bude v 18.00 hod. mše svatá
v katedrále sv. Václava (celebruje biskup Václav Malý, kazatel bude Dominik kardinál Duka, OP, primas český). Z Jedlí vyjíždíme v 11.30 hod.
Bližší informace: 605 825 651 (paní Bartoňová) nebo 605 930 371 (paní Jarmarová)
ZVOLE: mše svatá v 10.15 hod.

KATOLICKÝ DŮM

Dobrá zpráva pro všechny hospodyňky – v pondělí 28. září nemusíte vařit! Na tento den totiž připravujeme tradiční akci nazvanou SVATOVÁCLAVSKÝ BRAMBORÁK a
kromě „chuťovky“, podle které je akce nazvána, Vám nabídneme i bohaté „bramborové“
menu. Připraven rovněž bude bílý i červený burčák, pivní speciály a bohatého občerstvení všeho druhu. Od 12 hodin pak příjemné melodie k poslechu i tanci zahraje populární dvojice VAŠEK a PEPA. V rámci odpoledního programu se představí dechová hudba
ROZMARÝNKA, pro děti bude připraven skákací hrad, oblíbená tombola……zkrátka a
dobře PŘIJĎTE POBEJT.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE PŘIPRAVUJE:
20. 10. – Domus correctionis Müroviensis - biskupský korekční dům pro kněze
na Mírově (1761-1850), přednáší PhDr. Jitka Jonová, Th.D.
10. 11. – Láska je nikdy nehasnoucí oheň - pořad o sv. Hildegardě z Bingen, mluvené slovo Milena Steinmasslová, hudební doprovod a zpěv Hana Blochová
ZVOLE – pravidelně každý čtvrtek je ve zvolském kostele Neposkvrněného početí
P. Marie od 17.00 do 18.00 příležitost k tiché adoraci.
Při adoraci neexistuje „ztracený“ čas. Nejde tu o nabývání vědomostí, naplňování nějakého
programu, o absolvování určitých modliteb, a už vůbec ne o mimořádně moudré myšlenky a
osvícení, nýbrž „jen“ o to, abychom se těšili z jeho lásky. Bůh nepožaduje „výkony“, ale touží
jen a jen po naší lásce. Nechce něco od nás, ale chce nás.
(z brožurky Ingeborg Obereder: V paprscích lásky)

Ohlášky

V sobotu 10. října přijmou svátost manželství v kostele sv. Bartoloměje

Lukáš Nosek z Mrsklesů – Hlubočky a Eliška Indrová ze Zábřeha
a Radek Hecl a Helena Heclová ze Zábřeha
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CESTA ZA KRISTEM

Přijmout skutečnost, že Ježíš je Mesiáš, bylo pro mnohé v Izraeli celkem snadné, ale přijmout to, že bude Mesiášem trpící, bylo i pro učedníky takřka nemožné.
Přesto jsou samotným Ježíšem vyzváni k následování jeho cesty kříže.
Ježíš mluví o sobě s naprostou autoritou, ne jako ten, který je někým
pověřen, ale jako autorita sama a nejvyšší cíl a dobro člověka. Nikoho
však nenutí, zdůrazňuje dobrovolnost, respektuje svobodu každého. Má
však požadavek, že ten, pro koho má být Kristus cílem a dobrem, musí
jej stavět skutečně na prvé místo v duchu slov, která při jiné příležitosti řekl takto: „Boha milovat nade všecko a bližního jako sebe samého“.
Tedy všechny blízké a milované klást až na druhé místo svého zájmu a lásky. Neboť jen Ježíš
je pravá Cesta k dobru každého, skutečná Pravda o světě, člověku, čase i věčnosti. Jen Ježíš je
skutečný Život, schopný dát skutečný život každému, kdo za ním půjde.
Být Kristovým je něco velmi závažného. Chce-li někdo být jeho, měl by si předem „všechno propočítat“, jako ten, který chtěl podle Písma stavět věž, jako král, proti kterému stála přesila. Kdo nechce vynaložit všechno pro spásu své duše, ať si rozmyslí být křesťanem. Co nic
nestojí, za nic nestojí. Příslušnost ke Kristu s sebou nese odpovědnost, a kdo více dostal, od
toho se bude také více požadovat.
Kristus po nás nechce, abychom opouštěli své domovy, zaměstnání, vlast, abychom se
zřekli platu, rozumu, svých plánů a zálib. Ne, pokud se srovnávají s Božími příkazy. Prvním
přikázáním však je: Nebudeš mít jiných bohů! Nedáš nikomu a ničemu přednost před Bohem!
Nejsou však požadavky Kristovy tvrdé? Nejsou tvrdé, ale náročné. Nežádá nemožné,
ale obtížné. Žádá mnoho, ale dává za to mnohem víc. Ježíš odpověděl apoštolům, když se
ho ptali, co z toho mají, když všechno v životě opustili: „Stokrát víc obdržíte a život věčný
k tomu.“
Křesťanství je spojeno s křížem, jako sám život Kristův. Otázka zní, zda je kříž pouze to,
co trpíme výslovně kvůli víře. Je kříž i to, když se někomu narodí postižené dítě?
Jsem přesvědčen, že kříž může být cokoli zlého, pokud to člověk přijme s vírou a nese
svou situaci statečně, nadějně a pokorně. Nemá smysl spekulovat o tom, jak kdo z nás ke svému kříži přišel. Někdo se jen narodil ve špatné době, jiný si riziko zvolil vědomě, jiný k němu
přišel ani neví jak. Důležité však je, aby člověk těžkosti, které ho potkají, nesl skutečně s vírou
- to znamená, aby se pro tu věc na Pána Boha nezatvrdil, nehledal ve svém trápení Boží trest,
ale přijal svou těžkou situaci jako úkol a příležitost, v které se má osvědčit a obstát.
Nejhorší totiž je, když člověk to, co ho potkalo, nepřijme, zbytečně se trápí, vyčítá si
všechno možné a ještě se mstí druhým. Síla křesťanské víry je mimo jiné v tom, že se dovede
vyrovnat s každou životní situací. I to nejhorší, co by se nám mohlo stát, nás nemůže vzdálit
od Boha.
Kdo je tedy povolán Krista následovat? Následování Krista nevyžaduje žádné zvláštní
povolání, žádný zvláštní temperament, není vázáno na věk, je to schopnost nadechnout se
pro velikost a lásku ke Kristu. Ve sboru svatých, kteří hrdinným způsobem následovali Krista, najdeme krále i dělníky, děti i dospělé, temperamentní i tiché lidi.
Bratři, také o mě, o tebe, o tvé drahé se Kristus uchází. Kdo před ním přirazí dveře, připraví se o věčnou spásu, i když třebas po léta chodila kolem Boží láska.
		
P. Antonín Pospíšil
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OPRAVY KŘÍŽŮ

Kamenné kříže mají důležitou architektonickou, památkovou či náboženskou funkci ve veřejném prostoru. Spolu s dalšími
sakrálními památkami jsou důležitou charakteristikou křesťanské krajiny, hlásají jedinou zvěst, která stojí za to. Jsou dokladem
živé víry našich předků a zaslouží si náležitou péči a pozornost.
Město Zábřeh v letošním roce nechalo generálně opravit kříž
na křižovatce ve Václavově z roku 1892 v celkové ceně 114 tis. Kč.
Dále proběhly a probíhají opravy křížů na hřbitově v Pivoníně (z
19. stol.), na ul. Havlíčkova (z roku 1808), Kalvárie ve Václavově (1832), na hřbitovní zdi u kostela sv. Barbory (1840) a kříže u
kostela sv. Bartoloměje (1763). Poděkování patří všem, kdo se v
průběhu roku starají o důstojnou úpravu okolí těchto staveb drobné architektury.
		
RNDr. František John

ŽIVOT A DÍLO THDR. VOJTĚCHA MARTINŮ

V Katolickém domě je stále možné zhlédnout dílo žáků základní
školy v Malenovicích (jedno z působišť Dr. Martinů) mapující životní osudy kněze, kterého jsme před 20 roky v zábřežském farním kostele doprovázeli na věčnost.
Toto dílo bylo oceněno prestižní cenou v rámci soutěže Příběhy
našich sousedů. Dílo však úmyslně zůstalo nedokončené a bylo
by určitě pěkné, kdybychom prázdné listy dokázali zaplnit fotografiemi a osobními vzpomínkami na pana doktora a dokázali
tak zmapovat léta, která prožil u nás v Zábřeze. Pokud chcete přispět k tomuto společnému dílu, kontaktujte mne na telefonu 731 465 717.
Josef Klimek
PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM. Spolek Metoděj připravuje na sobotu 17. října
tradiční a přesto zase jiný podzimní výlet do Prahy. Pro účastníky výletu je připravena komentovaná prohlídka dalších zajímavostí hlavního města – Stromovky, Troje a Trojského
zámku. Sraz na nádraží ČD v 07.20 hod., plánovaný návrat v 19.20 hod. Přihlášky do 9. října
na telefonu 732 552 732 - paní Hedrichová.
Josef Klimek

CHARITA ZÁBŘEH

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Srdečně vás zveme ve středu 7. října od 9 do 16 hodin k prohlídce zábřežských středisek Charity s doprovodným programem. Můžete si nechat změřit
tlak, vypočítat index BMI, seznámit se s probíhajícími projekty, vyzkoušet zdravotní pomůcky a informovat se o aktivitách v charitním lese a zpracovně dřeva. Do svého zázemí k prohlídce i výtvarnému tvoření vás zvou také uživatelé a pracovníci Denního stacionáře Domovinka (Leštinská 16).Těšíme se na setkání s vámi.
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA – POMOC POTŘEBNÝM A TRPÍCÍM NA UKRAJINĚ
Ve dnech 8. – 10. října proběhne tradiční sbírka šatstva, obuvi, lůžkovin, domácích potřeb.
Vzhledem k blížící se zimě Charita preferuje zimní oblečení a obuv. Věci bude Charita sbírat
na obvyklých místech (v Zábřehu bývalý sklad Českých drah, v Mohelnici do přistaveného
nákladního auta na náměstí Svobody) ve čtvrtek a pátek v době od 9 do 17 hodin a v sobotu
pak od 9 do 12 hodin. Děkujeme za pomoc a ochotu.
Jana Skalická, propagace, tel. 736 509 431; e-mail: propagace@charitazabreh.cz
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 20. září: Domov důchodců sv. Zdislavy 192, Červená Voda 8.623, Jakubovice 1.480, Písařov 1.428, Mlýnický Dvůr 411 Kč. Dary: Červená Voda – na Haiti 180 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
v V pondělí 28. září bude mimořádná mše svatá v Červené Vodě v 18.00 hod.
v Farnost Písařov zve všechny v sobotu 3. října v 18.00 hod. do písařovského kostela
na koncert hudebního tělesa s názvem SOUBOR MYSTÉRIUM MUSICUM. Na varhany
zahraje Josef Kšica, profesionální varhaník při katedrále sv. Víta v Praze, alt – Pavla Kšicová, housle – Jan Kvapil. Zazní skladby J. S. Bacha, G. F. Händela, A. Dvořáka, C. Francka a dalších.
v Farnost Jakubovice všechny srdečně zve v neděli 4. října v 10.30 hod. na Svatohuberstskou mši (mše v obvyklých 7.30 tedy nebude).
V Písařově se díky tomu posouvá čas mše svaté na 7.30 (v obvyklých 10.30 tedy nebude).
		
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírka z minulé neděle: Moravičany 1.342; Loštice 3.169 Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost! P. Lubomír Konfederák CM
v V neděli 4. října vás zveme na tradiční putování ke sv. Františku.
Sraz ve 14.00 hod. u kostela.
ZÁŘIJOVÍ SVĚTCI. V září slavíme dva světce – sv. Vincenta de
Paul a sv. Václava. Žili v odlišných dobách, v jiných zemích, pocházeli z různých společenských vrstev, měli jiná povolání, a přesto jejich životy mají hodně společného.
To společné je jejich obětování se pro druhé, zejména chudé. Oni
dokázali obětovat své pohodlí, čas, síly, finance a nakonec i sebe
sama k tomu, aby byli pro druhé velikou pomocí. Václav tím, že
nechodil lovit, neúčastnil se různých plesů nebo zábav a z toho,
co ušetřil, mohl konkrétně pomáhat chudým. Sv. Vincent celou svou energii vynaložil k
tomu, aby dokázal namotivovat ostatní k efektivní pomoci. P. Lubomír Konfederák CM

postřelmovsko

postřelmovsko

V neděli 4. října je mimořádná sbírka na opravy farního kostela v Lesnici (minule
2.360 Kč) a sbírka na opravy farního kostela v Postřelmově v Chromči (minule 2.300 Kč)
a v Sudkově (minule nebyla). Všem dárcům ať Bůh odplatí jejich štědrost.
v Mimořádná příležitost svaté zpovědi před prvním pátkem bude: ve středu v Lesnici od 16.30, ve čtvrtek v Chromči od 17.00, v pátek v Postřelmově od 16.00 hodin.
v Na první sobotu v říjnu bude mariánská pobožnost v Postřelmově od 8.00 hodin.
v Pouť v Leštině k oslavě patrona kaple sv. Václava bude v neděli 4. října. Mše svatá
je v 9.30 hodin.
v Pouť ve Strupšíně k oslavě patrona kaple sv. Františka bude v sobotu 3. října. Mše
svatá je v 16.00 hodin.
P. Vladimír Jahn
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mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 20. září: Mohelnice 11.578; Úsov 1.021; Studená Loučka 315 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara

Z Mohelnické farní kroniky, Dr. Jaschek, LP 1948

	VOLBY. 30. května konaly se, téměř bez předvolebního boje, druhé volby do národního shromáždění v obnoveném státě. Výsledek byl pro obce farnosti následující:
Mohelnice: hlasy pro kandidáty národní fronty – 1.932 (93,2 %, 142 prázdných a 16 neplatných lístků.
Křemačov: 96 hlasů (86,5 %, 5 prázdných a 45 neplatných)
Květín: 95 hlasů (96 %, 0 prázdných, 4 neplatné)
Libiva: 112 hlasů (98 %, 0 prázdných, 2 neplatné)
Podolí: 161 hlasů (79 %, 0 prázdných 10 neplatných)
Slavoňov: 94 hlasů (95,9 %, 4 prázdné)
Mezi městy zábřežského okresu stojí Mohelnice svým dobrým výsledkem pro národní
frontu na prvním místě. Pro srovnání: Zábřeh 82%, Loštice 73%, Šilperk (Štíty) 92%)
Konfiskace farních polí
V měsíci červnu začalo vyjednávání o nařízenou výkupní konfiskaci kostelních a beneficiálních polí mohelnických. Sjednaná dohoda nebyla však státními nadřízenými úřady potvrzena a tak zůstala trapná záležitost nevyřešena do budoucího roku. Farní úřad
ujednal proto za součinnosti zemědělského referátu MNV pachtovní smlouvy s novými
nájemníky.
Bartoš H. (pokračování příště)

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 20. září: Štíty 1.970; Cotkytle 560; Horní Studénky 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman
POZVÁNKA NA POUŤ. V pondělí 28. září vás zveme na
pouť na Horu Matky Boží u Králík. Pěší poutníci vychází
v 8 hod. od kostela v Horních Studénkách.
Svatováclavský koncert v klášteře začne v 16.00 hod, účinkuje Český chlapecký sbor Boni pueri, Komorní filharmonie Pardubice a britská sopranistka Christina Johnston –
Myachi. Mše svatá v poutním kostele bude v 17.30 hod.
Zvou P. Josef Altman a farníci

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 20. září: Lubník 2.390, Tatenice 900, Hoštejn 1.100, Kosov 1.100 Kč.
Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
v O Slavnosti sv. Václava budou slaveny mše svaté: Lubník 7.20; Tatenice 8.40; Hoštejn
10.00 hod. (Kosov nebude)
v Na pouť do Krasíkova k andělům strážným jste zváni v neděli 4. října.
Mše svatá ve 14.00 hod.
P. Jaroslav Přibyl
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Sbírky z neděle 20. září: Zábřeh 10.360; Jedlí 2.500; Svébohov 1.200; Klášterec 1.570; Zvole 4.070 Kč. Dary: Zábřeh – na farnost 500, na likvidaci lepry 500; Rájec – dar na opravu
kostela ve Zvoli 500; Jedlí – dar na opravy 5.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
KONCERT VÁCLAVA HUDEČKA. V neděli 18. října v 16
hod. jste zváni do kostela sv. Barbory na koncert žijící světové
hudební legendy, houslového virtuosa Václava Hudečka.
Ve společném koncertu s cembalistou Martinem Hrochem a za
doprovodu předního českého orchestru Barocco sempre giovanne uslyší příznivci klasické hudby díla A. Vivaldiho, W.A. Mozarta, J. Haydna a dalších.
Vstupenky na koncert v infocentru.
PhDr. Zdeněk David
Kruh přátel hudby Svébohov uvádí v sobotu 3. října v 16.00 hod. v obecním domě ANČERLOVO KVARTETO (Lukáš Novotný – housle, Martin Balda – housle, Vanda Kubíková – viola, Daniel Petrásek – violoncello). Vstupné dobrovolné.
SVATOHUBERTSKÁ MŠE V ZÁBŘEZE. V sobotu 10. října v 9.00 hod.
budeme v kostele sv. Bartoloměje slavit mši svatou ke cti sv. Huberta. Ve
světové premiéře zazní ve mši Missa in Honorem Sancti Huberti pro mužský sbor a lesnice autora Jiřího Laburdy. Účinkuje mužská část sboru Chorus Odry a Trubači Zábřeh. Celebruje P. František Eliáš.
redakce
Milí rodiče, rádi bychom vám oznámili otevření oratoře v době nedělní mše v 8.30 hod.
Pokud máte zájem, můžete tam během bohoslužby přijít se svými dětmi. Místnost je určena hlavně pro malé lezoucí děti a děti do tří let. Je zařízena reproduktorem, kobercem
a hračkami pro děti. Vchod na oratoř je bočními dveřmi do sakristie, u kterých je zvonek. Pokud máte doma nějaké nepotřebné hračky, můžete je vzít s sebou a podělit se o ně
s ostatními dětmi. Moc děkujeme všem, kteří svou pomocí přispěli k zařízení a otevření
oratoře pro malé děti.
Za rodiče Lucka Velzlová
ZVEME VŠECHNY MALÉ I VELKÉ DĚTI BOŽÍ DO
SCHOLY. Společně budeme zpěvem chválit Hospodina
jednou za dva týdny na čtvrteční dětské mši svaté.
Scházet se budeme každý týden ve čtvrtek v 16.00 na
oratoři.
První setkání scholy bude už 1. října v 16.00 hod.
Těšíme se na Vás.
Maruška Skrottová a Maruška Hojgrová
VÍKEND PRO TÁTY S DĚTMI – další pokračování dobrodružné Expedice Annaberg
proběhne 9. až 11. října na salesiánské základně Annaberg. Přihlášky a informace na mailu osikora@seznam.cz.
Ondřej Sikora
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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