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slavnost
ježíše krista krále
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, tys dal svému milovanému Synu
všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva;
dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu,
poznává tvou slávu, věrně ti slouží a ustavičně tě chválí.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Amen

Hospodin kraluje, oděl se velebností

Žalm 93
1: Dan 7,13-14
Ordinárium: Ebenovo č. 504

Hospodin kraluje,
oděl se velebností,
oděl se Hospodin,
opásal se mocí.
Dal světu základ,
že nezakolísá.
Pevný je trůn tvůj
od pradávna,
jsi od věčnosti.

2: Zj 1,5-8
příště latinské č. 509

Žalm 93
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Ev. Jan 18,33b-37

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Úterý 24. listopadu Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků
Středa 25. listopadu Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
* Tuto neděli 22. listopadu ve 14.30 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Jana a Pavla
v Pobučí.
* V neděli 29. listopadu v 9.00 hod. bude mše svatá v Postřelmůvku. Celebruje P. Bohuslav Směšný.
PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI JEDLÍ Vás tuto neděli 22. listopadu od 15 hod. zve
na koncert do kostela sv. Jana Křtitele. Účinkují: varhany – Petr Strakoš, trubka – David
Škařupa, kytarové duo: Terezie Odstrčilová a Václav Hikl, zpěv obstará schola Josefa Hrocha Gaudium a dětský sbor z Jedlí. Po skončení koncertu bude v kulturním domě posezení s občerstvením a programem. Zveme všechny farníky, občany, rodáky a příznivce
kostela sv. Jana Křtitele.
Pastorační rada farnosti Jedlí
Tuto neděli 22. listopadu v 17.00 hod. Vás populární zábřežská folk & country skupina
MADALEN zve do Katolického domu na tradiční vzpomínkový koncert věnovaný zesnulým kamarádům. Hostem večera tentokrát bude pardubická folková skupina POUTA.
Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován na rehabilitační program Kosmík pro jedenáctiletou Terezku Křížkovou. Ta je od narození postižena mozkovou obrnou a účast
v programu jí napomůže zlepšit fyzické dovednosti a psychické schopnosti.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
CÍRKEVNÍ SILVESTR. Přijďte oslavit konec církevního roku, pobavit se s přáteli, zahrát
si super hry a zatancovat si. Začínáme v sobotu 28. listopadu v 18 hod. v kostele sv. Barbory mší svatou. Poté se přesuneme do Nemile, kde začne večerní program na téma DIVOKÉHO ZÁPADU. Proto si nezapomeňte vzít klobouky, košile a jiné tematické doplňky.
Připraveno bude také bohaté občerstvení a tombola. Pro zájemce je možnost přespání přímo na místě, stačí si vzít karimatku a spacák. Více informací na plakátku a na facebooku.
Akce se koná pod záštitou o. s. Sarkander.
Těší se na Vás animátoři děkanátu Zábřeh

V BARBORCE ZAHRAJE VIOLONCELLOVÉ KVARTETO
Vystoupení violoncellového kvarteta Solitutticelli tvořeného předními
hudebníky brněnské filharmonie připravil kulturní dům v rámci cyklu Bravo na neděli 29. listopadu. V programu koncertu zazní klasické
skladby J. S. Bacha, G. F. Händela, G. F. Telemanna či W. A. Mozarta,
ale i posluchačsky velmi atraktivní ukázky filmové hudby. Koncert, který se koná za podpory Nadace Život umělce, začíná v kostele sv. Barbory tradičně v 16 hodin. Vstupné činí
v předprodeji 100 Kč, držitelé slevové karty Bravo zaplatí o 30 korun méně. Na místě vstupenka podraží o dvacetikorunu, děti mají na koncert vstup zdarma.
PhDr. Z. David
V neděli 29. 11. 2015 začneme Kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství (PPR). Začátek ve 14 hod. v bývalé ZUŠ
Zábřeh, Farní ul. 9 (vedle kostela). Kurz je určen pro každého, kdo chce
porozumět svojí plodnosti a první setkání je i pro širokou veřejnost a je
zdarma a zcela nezávazné. Více informací na tel.: 739 367 795 - Sittovi
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POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

S koncem církevního roku, po Slavnosti Ježíše Krista Krále se v zábřežském kostele sv. Bartoloměje s P. Lvem Eliášem můžete připravovat a přijmout SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH.
Od pondělí 23. listopadu do středy 25. listopadu bude probíhat dopolední příprava se MŠÍ SVATOU v 9.40 hod.
Program: 8.45 modlitba Růžence, 9.15 promluva k tématu.
Ve středu 25. listopadu bude po celý den možnost přijetí SVÁTOSTI SMÍŘENÍ (ta je k Pomazání Nemocných nutným předpokladem).
Rozpis: 8.00 – 9.00 P. Martin Rumíšek, 9.00 – 12.00 P. Petr Šimara a P. Josef Altman,
13.00 – 16.00 P. Vladimír Jahn, 14.00 – 16.30 P. Radek Maláč, 16.00 – 19.00 P. Bohuslav Směšný, 17.00 – 19.00 P. Lubomír Konfederák
Ve čtvrtek 26. listopadu ve Mši Svaté v 9.40 bude svátost udělována.
Stejně tak ve farnosti Jedlí bude příprava a Pomazání Nemocných 23. – 25. listopadu. Pro
ty, kteří mohou přijít dřív, bude vždy půl hodiny před každou Mší Svatou společná modlitba
Růžence, během které bude možnost přijetí Svátosti Smíření.
Mše Svatá začíná v 16.00 hod., udělování svátosti bude ve středu 25. listopadu.
V Jestřebí bude příprava ve čtvrtek 26. a v pátek 27. listopadu v 16.00 hod., Svátost Pomazání bude udělována v sobotu 28. listopadu při Mši Svaté v 9.00 hod.
Všimněte si, prosím, starších lidí ve svém okolí a zkuste jim pomoci zúčastnit se společného udělování Svátosti Pomazání Nemocných, případně nám předejte na faru informaci o tom, že pomoc potřebují.
P. Lev Eliáš

U příležitosti eucharistického kongresu založil otec arcibiskup arcidiecézní společenství
adorátorů s názvem „Eucharistická hodina“. Do tohoto společenství jsou zváni všichni věřící – dospělí, mládež i děti. Každý člen
min. jedenkrát za měsíc (i častěji) stráví půl
hodiny u svatostánku s Pánem Ježíšem, snaží se chodit na mši svatou častěji, než je to
povinné, a snaží se také alespoň o půlhodinu
jakékoliv služby ve farnosti jednou týdně (od
toho je odvozen název Eucharistická hodina – ½ hodiny adorace a ½ hodiny služby).
Hlavní svátky jsou pro ně: slavnost Božího Těla, adorační den farnosti a bdění v Getsemanské zahradě a u Božího hrobu. Do společenství jsou zváni také všichni nemocní, kteří
se snaží adorovat z lůžka, na dálku.
Členství je spojeno se získáváním plnomocných odpustků za každou půlhodinovou
adoraci před svatostánkem (při splnění obvyklých podmínek); za členy je také 1x měsíčně
sloužena mše svatá. Člen obdrží členskou knížku (mj. s texty adoračních pobožností).
Pokud se někdo přihlásil a členskou knížku nedostal, přijďte, prosím, do farní
kanceláře, případně zavolejte na tel. 731 626 509.
	Ti, kteří se ještě nepřihlásili, se mohou stále ještě hlásit. Nejlépe přímo v kanceláři
nebo na tel. 731 626 509.
		
http://www.katechetiolomouc.cz/ke-stazeni/eucharisticka-hodina/
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KRISTUS KRÁL (Jan 18,33-37)

Když starozákonní věřící popisovali skutečnost Boží lásky a moci,
používali pro Boha mezi mnohými označeními i titulu: král... Rozvinutím této myšlenky byl pak výraz „Boží království“. Byl to pojem, s
nímž Židé spojovali mnohá očekávání: příchod spravedlnosti, lásky a
pokoje, konec zla, utrpení a smrti. Obsahoval to, v co doufali, jak jim
to Bůh zaslíbil skrze proroky. Boží království je uskutečněním nejhlubších tužeb každého člověka. Je to prostor pro jeho plný rozvoj,
stav plného a konečného štěstí.
Boží království spočívá ve spravedlnosti, pokoji a radosti (Řím
14,17).
Proč vlastně odmítli Židé Ježíše Krista jako slíbeného Mesiáše, tolikrát ohlašovaného
proroky, Krále Izraele? Proč se mu vysmívali tak ironicky v jeho nemohoucnosti, když visel
na kříži?
Židé měli mylnou představu o svém Mesiáši a Králi Izraele. Podle nich měl být skutečně
mocným králem, který v plné velebnosti a moci přijde z nebe, zasedne v Jeruzalémě na královský trůn Davidův, učiní z Izraele mocné království, které nakonec ovládne celý svět. To i dnes
můžeme najít v židovském mesianismu. Pravověrní Židé totiž stále očekávají svého Mesiáše.
Podle křesťanské víry jako Mesiáš přišel, lidsky řečeno obyčejný člověk, tesař z Nazareta,
který se sice na chvíli ukázal jako mocný, který ovládá lidská srdce, jako divotvůrce. Skončil
však jako zločinec mezi dvěma lotry na kříži. Když ho lid nadšeně oslavoval a chtěl ho za krále prohlásit, za krále se nepřihlásil. Ale teprve v největším ponížení, bezmoci, jako posmívaný, trním korunovaný král před zástupcem Říma, Pilátem.
Ve své poslední chvíli, když visel na kříži, nesvolal z nebe blesky, ač to bylo v jeho moci,
ani nesestoupil z kříže. Kristovu nadpřirozenou moc jako krále nebe a země však v této chvíli
potvrzuje příroda. Ve chvíli umírání se slunce zachvělo, země se otřásla, hroby se otvíraly…
Takovým skutečnostem se říká paradox života, protiklad lidského dění. Za takovéhoto
krále se Židé styděli a nechtěli, aby vládl nad nimi.
Pro nás je nejvyšším vyznamenáním a dobrem být v přátelství s Ježíšem a být pod vládou
jeho evangelia. Je pro nás Cestou, Pravdou a Životem. Svatý Pavel to nejlépe vystihl: On nás
vytrhl z moci temnosti, v něm máme vykoupení a odpuštění hříchů.
Člověk i celá společnost se však musí na svém duchovním dobru podílet. Život bez hodnotové orientace, bez základních mravních hodnot, bez smyslu pro oběť, bezbřehá teorie
svobody se snahou po okamžitém prospěchu, to je neštěstí v čase i na věčnosti.
Pane Ježíši, chceme, abys byl naším Králem a provázel nás naší životní poutí až do svého
věčného království; království pravdy a života, do království svatosti a milosti, do království
spravedlnosti, lásky a pokoje. Amen.
P. Antonín Pospíšil

VZDĚLÁVACÍ KURZ DĚKANÁTU ZÁBŘEH
V sobotu 5. 12. 2015 v 8.00 hod. se v bývalé ZUŠ (u kostela) uskuteční
další dvě přednášky v rámci Vzdělávacího kurzu. Tentokrát s názvem –
„Nová hnutí v církvi“ a „Sekty a jejich nebezpečí“. Přednášet bude Mgr.
Vít Peštuka. Těmito dvěma přednáškami uzavřeme první blok vzdělávání nazvaný „Víra“. Bude to také naše poslední setkání v letošním roce.
Přijměte srdečné pozvání.
Mgr. Luděk Diblík
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PŘÍŠTÍ NEDĚLE JE PRVNÍ V ADVENTU
RORÁTY V ZÁBŘEZE
Každé ráno, mimo neděle, začíná rorátní mše svatá v 6.45 hod.
(v sobotu v 7 hodin). Jste zváni všichni, zejména však děti. Po mši bude
pro děti na faře připravena jako obvykle jednoduchá snídaně. Organizaci snídaní si vzala na starost paní Emilie Janů.
	Jakákoliv pomoc bude vítána!!!
Pokud upečete pro zpestření jídelníčku koláče nebo buchty, nezapomeňte předem zavolat paní Janů na mobil 731 626 502, aby
mohla koordinovat „snídaňový jídelníček“ a pečivo nezbývalo!
		
P. František Eliáš
Čtvrteční večerní bohoslužba pro děti v době adventu slavena nebude (děti budou přicházet na roráty).
VÁNOČNÍ HVĚZDU si můžete v Zábřeze už tradičně zakoupit, při vchodu do kostela sv. Bartoloměje o první adventní neděli 29. listopadu, přede všemi bohoslužbami a po jejich skončení. „Vánoční hvězda“ pomáhá onkologicky a hematologicky
nemocným dětem. Květina stojí 100 Kč (60 Kč činí dar konto
Sdružení Šance). Vážíme si Vaší podpory a věříme, že i v letošním roce tato krásná květina ozdobí vánoční stoly v mnoha domovech.
A. Tempírová
ŽEHNÁNÍ KŘÍD pro tříkrálové koledníky proběhne o první adventní neděli 29. listopadu 2015 v kostele sv. Bartoloměje. Malí králové přinesou křídy k požehnání při ranní mši
svaté v 8.30 hodin.
PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA ANEB ZPÍVÁNÍ
V BARBORCE. Prosím, rodiče, jejichž děti by si chtěly zazpívat
koledy v kostele sv. Barbory, nechť se se mnou zkontaktují, a to
nejpozději do středy 25. listopadu.
Těší se a za podporu děkuje Pavla Houserková mobil 731 318 089
Touto cestou chceme poblahopřát k 62. výročí společného života

Marii a Josefu Hajtmarovým

		

a současně jim poděkovat za dlouholetou obětavou péči o kapli v Rovensku. Do dalších let jim přejeme a to nejen v novém církevním roce, hojnost
Božího požehnání, ochranu Panny Marie a pevné zdraví.
Přejí a děkují farníci z Rovenska

Ohlášky

V sobotu 21. listopadu vstoupili do stavu manželského
v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze

Petr Kvapil z Mohelnice a Izabela Franková z Hrabové.
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 15. listopadu na Charitu: Červená Voda 5.047, Domov důchodců sv.
Zdislavy 387, Mlýnický Dvůr 240, Jakubovice 1.276, Písařov 2.341 Kč.
Dary: Červená Voda – na Haiti 245 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
v Senioři se setkají ve čtvrtek 26. listopadu v 8.40 hod. na faře v Červené Vodě.
		
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

Na okraj: Řidič autobusu v Baltimore Kenneth Smith měl pokaždé deset minut volno, než
znovu vyjížděl na trasu.
Na konečné byl park, ale dosti zanedbaný. Tedy se rozhodl, že těch deset minut využije ve prospěch všech. Každou přestávku věnoval deset minut stromům, keřům i trávníku.
Jednou prořezal stromy, jindy okopal keře, jindy posekal trávu. Každý den udělal něco a za
půl roku byl park k nepoznání. Tam, kde byl dříve neupravovaný park, tam je dnes park,
ze kterého mají lidé potěšení. Velké věci rostou z malých, v našem případě z desetiminutového volna.
P. Lubomír Konfederák CM
O první adventní neděli budeme při všech mších svatých žehnat adventní věnce.
v LOŠTICE. Zveme Vás již po třetí, dne 28. listopadu od 8.00 hod. na faru, na farní
zabijačku. Následné požívání produktů ze zabijačky bude v neděli 29. listopadu od 16.00
hod. v kavárně Sirkárna.
v MORAVIČANY. Koncert v kostele sv. Jiří, tuto neděli 22. listopadu byl z organizačních důvodů ZRUŠEN!!!
Sbírka na charitu v Moravičanech 17.614 Kč.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 15. listopadu – na Charitu: Štíty 5.990; Cotkytle 2.050 Kč; Horní Studénky - příště.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman
V neděli 29. listopadu bude ve Štítech bohoslužba pro děti.
Tutéž neděli 29. listopadu, bude po mši svaté možnost zapsat úmysly na mše svaté pro
rok 2016.
***
JAK VSTOUPIT DO BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ?
Všichni lidé jsou povoláni vstoupit do Božího království. (Katechismus, čl. 543)
* vírou v Boha Spasitele - Ježíše Krista (srv. Sk 16,31)
* následováním Ježíše Krista (srv. Jan 8,12)
* životem z Božího Ducha (srv. Řím 8,6; Gal 5,16-23)
* životem z Božího slova v Bibli (srv. Jak 1,21)
* životem aktivní lásky (srv. Mt 25,31-40)
* životem v církvi (srv. 1Tim 3,15)
vira.cz
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farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 15. listopadu na Charitu: Lubník 4.250, Tatenice 3.370, Hoštejn 5.000,
Kosov 900, Koruna 130Kč. Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 15. listopadu na Charitu: Mohelnice 7.353; Úsov 2.597; Studená Loučka
2.650 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
v V úterý 24. listopadu ve 14 hod. se na faře koná pravidelné setkání seniorů.
		
Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová

Z Mohelnické farní kroniky, Dr. Jaschek, LP 1950

Na Štědrý den 1949 se otevřely v Římě pro rok 1950 brány Milostivého
léta! Kolik milostí, očekávání a modliteb přináší takový rok lidstvu! Kolik starostí a náboženského osvěžení asi chystá farnosti! Nebo bude vše,
aspoň u nás zde, zmařeno, jednoznačně církvi nepřejícím veřejným návalem materialismu? Přes tyto obavy byla farnost hned od počátku roku vedena vžitou formou
duchovní správy. Neděle zůstávají stěžejním bodem. Čtyři mše svaté každou neděli, to znamená nepřetržitou pohotovost duchovních správců.
Proto bylo nutno provésti v postní době restrikci dosavadních nedělních postních kázání, při
odpoledních bohoslužbách. V neděli odpoledne byla za to ve filiálním kostele druhá pobožnost křížové cesty s postní litanií. Účelem bylo, vyhovět farníkům, kterým zaměstnání neumožňuje účast na obvyklé křížové cestě v pátek večer.
Velikonoce. Velký týden a obřady svatého třídenní byly vykonány v obvyklém měřítku, jen
opětná výpomoc ve farnosti mírovské je mírně narušila. Slavnost vzkříšení se konala ze
závažných důvodů bez průvodu, jen v kostele. Byla zde i nejasnost ve výkladu předpisů pro
konání církevních průvodů.
Měsíc „máj“ byl vyznamenán smírnou činností Milostivého léta. Při májových pobožnostech četl
se výklad proseb Loretánské litanie od P. Řeháka. Byla denně zvláštní modlitba Milostivého léta a
předepsaný počet jubilejních modliteb. Jedna návštěva májové pobožnosti platila za tři předepsané návštěvy kostela, věřící mohli pohodlně získati i doma ve farnosti jubilejní odpustky.
Jarní prosebné průvody se pro shora uvedenou nejasnost nekonaly. Ve křížové dny byla obvyklá pobožnost se mší svatou ve filiálním kostele.
Bartoš H.

***
Adventní duchovní obnova VIR v kněžském semináři. 27. 11. v AKS v Olomouci adventní duchovní obnova VIR pro mladé muže od 17 do 35 let. Obnovu povede P. Jiří Kaňa, farář
v Blansku. Informace a přihlášky je na http://www.knezskyseminar.cz/vir
		
P. Kupka Jiří, biskup.deleg.pro péči o kněžská povolání
Tee-Pee – program pro mládež v Rajnochovicích. Další ročník programu pro mládež ve
věku 13 až 15 let pod názvem Tee-Pee. Tato akce je je určena pro ty, kdo mají zájem o Kurz
Animátor a ještě na to nemají požadovaný věk. Cílem je zakořenění v Kristu na základě
biblických katechezí, objevování života modlitby a svátostí, diskuzí a prožitého společenství
včetně her a zábavy. Program obsahuje 4 víkendy a první proběhne ve dnech 11. – 13. 12.
Více http://mladez.ado.cz
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Sbírky z neděle 15. listopadu – na Charitu: Zábřeh 24.190; Jedlí 4.700; Svébohov
6.500; Zvole 11.570; Klášterec 4.660; Maletín 1.850; Lupěné 970; Rovenské 3.370;
Hněvkov 1.000 Kč.
Dary: Zábřeh – na kostel sv. Bartoloměje 1.000; na TV NOE 500; na Proglas
500; na Charitu 1.500; modlitební společenství Skalička – na Proglas 800; dar
na farnost 2.000 Kč. Zvole – na misie 1.000, na farnost 5.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Dary na lepru: dne 8. 11. 2015 byla z Rovenska předaná částka 2.000 Kč (v minulých FI bylo
uvedeno 20.000 Kč, za což se omlouváme).
redakce

OSLAVA 20. NAROZENIN V OÁZE
Slavnostní výstavou si v Oáze připomenou dvacetileté výročí její existence.
Výstava „Oáza – dvacetiletá zkušená máma“, se ponese
v rodinném duchu. Slavnostně bude zahájena vernisáží
ve středu 25. listopadu 2015 v 16 hod. v prostorách Oázy
(Žižkova 15, Zábřeh). Záštitu nad akcí i letos převzal starosta města Zábřeha RNDr. et
Mgr. František John, Ph.D., který se vernisáže osobně zúčastní.
Otevřeno pak bude následující dva dny ve čtvrtek 26. listopadu od 9 do 18 hodin
a v pátek 27. listopadu od 9 do 15 hodin.
Návštěvníci se budou moci odlehčenou formou seznámit s aktivitami, vyzkoušet si své
znalosti, zavzpomínat si, nakoupit dárky, vyrobit vánoční přání, občerstvit se v baru…
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
Tříkrálová sbírka 2016 – POMŮŽETE KOLEDOVAT?
Věnujte svůj čas, odvahu a síly VEDENÍ tříkrálové skupinky. Chybí
nám vedoucí pro Zábřeh a také ve vesnicích: Vlčice, Zborov, Krasíkov. Vedoucí musí mít minimálně 15 let. Ozvěte se nejlépe do 24. listopadu.
Zapojením se do koledování pomůžete nejenom nám, organizátorům, ale především dáte větší šanci na lepší život lidem sociálně slabým, opuštěným, nemohoucím či jinak potřebným, pro něž je výtěžek sbírky určen. Jste
pro nás nenahraditelní a vaší pomoci si nesmírně vážíme! Děkujeme.
kontaktujte: Jana Skalická, tel: 736 509 431, propagace@charitazabreh.cz
KALENDÁŘ „LÁSKA NA TALÍŘI“. Originální nástěnný kalendář na rok 2016 můžete
od nynějška pořídit na recepci Charity Zábřeh. Klienti charitních služeb prostřednictvím
svého oblíbeného jídla vzpomínají na mládí a vybavují si příběhy ze svého života, které s
daným jídlem souvisí. Kalendář stojí jen 100 Kč, ale cenu můžete navýšit. Z výtěžku bude
podpořena činnost středisek, které se do tvorby kalendáře zapojily – Domovinka, Okýnko, Charitní pečovatelská služba, Osobní asistence.
Recepce je otevřena v pracovní dny od 7 do 16.30 hodin.
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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