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2. NEDĚLE VELIKONOčNÍ
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 o Velikonocích vždy znovu oživuješ víru svého lidu;
prosíme tě: opatruj a upevňuj v nás, cos nám daroval,
ať všichni stále hlouběji chápeme, co to pro nás znamená,
že jsme byli obmyti křtem, znovuzrozeni z Ducha Svatého
a vykoupeni krví tvého Syna. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žalm Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky
1: Sk 5,12-16

2: Zj 1,9-11a.12-13.17-19

Ordinárium: Břízovo č. 503

příště Ebenovo č. 504

„Polož svůj prst sem,
pohleď na mé ruce
a vlož svou ruku do rány
v mém boku.
Nepochybuj a věř!“

Jan 20,27-28
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Ev. Jan 20,19-31

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

Na první neděli po Velikonocích se slaví Svátek Božího milosrdenství, který ustanovil papež Jan Pavel II. v den svatořečení polské řeholnice Faustyny Kowalské – 30. dubna 2000.
Dříve se tato neděle podle staré tradice nazývala „Dominica in albis“ – Bílá neděle. Tento den neofyté (ti, kteří byli pokřtěni na Velikonoční vigilii) odložili svůj bílý šat - symbol
světla. Plamen pravdy a dobra, který v nich Pán zažehnul, měli pečlivě střežit, aby tak do
našeho světa vnášeli dobrotu Boží.
Papírové schránky „postničky“, do nichž jsme během postní
doby vkládali to, co jsme postem „ušetřili“, budou v kostelích
vybírány tuto neděli dne 3. dubna – o neděli Božího milosrdenství. Celý následující týden pak můžete schránky nosit také na
recepci Charity Zábřeh. Kéž je vaše postní snažení, proměněné ve skutek pomoci bližnímu, pro vás posilou nejen v době velikonoční.
Jana Skalická
Tuto neděli 3. dubna v 15.00 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.
P. František Eliáš

Pondělí 4. dubna
– SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

V Zábřeze budou slaveny mše svaté:
v kostele sv. Bartoloměje v 9.40 a v kostele sv. Barbory v 18.00 hod.
Úterý 5. dubna
Památka sv. Vincence Ferrerského, kněze
Čtvrtek 7. dubna
Památka sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze
KLÁŠTERECKÁ POUŤ
Příští neděli 10. dubna při mši svaté v 9.00 hod., kterou bude celebrovat
zábřežský děkan P. František Eliáš, oslavíme ve farním kostele Zvěstování
Panny Marie patrocinium.
Po mši svaté se vydá z kostela za doprovodu hudby průvod se soškou Klášterecké madony.
Odpoledne v 15.00 hod. jste zváni k modlitbě litanií k Panně Marii a ke
svátostnému požehnání.
P. Bohuslav Směšný
NOVINKY Z BARBORKY
Prožíváme Velikonoce – Vzkříšení, a to je nová šance pro nás všechny začít znovu a lépe.
K osvěžení vašeho nejen duchovního života přichází s nabídkou nových knih i prodejna
Barborka. Z našeho sortimentu můžeme nabídnout:
Evangelium do kapsy – vezměte evangelium, noste ho s sebou a čtěte ho každý den. Kazatelna života, ve které se známý kněz P. Marián Kuffa dělí s námi o radosti a strasti svého
životního i duchovního poslání. Dokument o jeho životě „Opři žebřík o nebe“ získal letos
filmovou cenu Český lev. DVD s tímto filmem je možné si u nás také objednat.
Na Vaši návštěvu se těší pracovníci recepce
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CHARITA ZÁBŘEH

MATERIÁLNÍ SBÍRKA
Tradiční jarní sbírka šatstva, obuvi, lůžkovin a domácích potřeb proběhne
od 14. do 16. dubna 2016.
Sběrným místem v Zábřehu je objekt bývalého skladu ČD (ul. Olomoucká _ u nádraží), v Mohelnici se bude materiál sbírat přímo do dodávkového vozidla na náměstí Svobody. Otevřeno bude čt-pá: 9-17 hod., v sobotu
9-12 hod.
HLEDÁME DOBROVOLNÍKY
Máte volný čas, který chcete strávit smysluplně a užitečně? Charita Zábřeh hledá dobrovolníky, kteří mohou pomoci.
Mytí termoportů – pravidelně každý pátek v čase od 13.00 do 14.30 hod. můžete pomoci s mytím termoportů (jídlonosičů) pro klienty Pečovatelské služby. Jedná se o obsluhu myčky a následnou kompletaci termoportů k odvozu do jídelny. Činnost probíhá v budově Charity (Žižkova 15) v mycím úseku CHPS.
Jednoduché údržbářské práce – pomocné ruce využijeme během roku při drobných
opravách (oprava omítek, obkladů, malování) a sezónně při údržbě zahrad (sečení trávy,
stříhání stromů, česání ovoce).
Více informací Vám poskytne paní Ludmila Macáková, tel: 736 529 295, mail: dobrovolnik@charitazabreh.cz . Děkujeme za Vaši ochotu.
		 Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

POUŤ DO MEDŽUGORJE:
Termín: 28. 8. – 3. 9. 2016 (Ne – So).

Odjezd v neděli 28. 8. v 16.30 hod. ze Zábřeha (z Valové), návrat v sobotu 3. 9. v dopoledních hodinách.
Cena: 2.100 Kč + 40 euro (zahrnuje dopravu, pojištění
a ubytování (jídlo není v ceně – stravování vlastní).
Z vážnějších důvodů (např. pouť vícečetné rodiny) si
můžete zažádat o slevu.
V plánu je zastavit se cestou zpět asi na dvě a půl hodiny
u moře. Pouti se zúčastním i jako duchovní doprovod.
Přihlášky jsou k vyzvednutí v sakristii farních kostelů
v Zábřeze, Jedlí, Svébohově a Zvoli, nebo ke stáhnutí na
webových stránkách farnosti Červená Voda www.farnostcervenavoda.cz. Zda jsou ještě volná místa, se můžete ptát paní Jaroslavy Knápkové (731 621 254; poutnik151@seznam.cz). Vyplněné přihlášky můžete zaslat mailem na poutnik151@seznam.
cz, případně poslat na adresu Jaroslava Knápková, Červená Voda 483, Červená Voda 1,
561 61. Cestovní pas není nutný, lze jet na novější občanku (alespoň tu zelené barvy). Děti
však potřebují dětský pas. POČET MÍST JE OMEZEN.
Na společnou pouť se těší  P. Radek Maláč
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BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ – 2. neděle velikonoční
Prožili jsme minulý týden nejen s vírou, ale i s dojetím největší
událost v celém vesmíru – utrpení, smrt a vzkříšení Božího Syna,
Ježíše Krista – Boha v lidském těle.
To vše ukazuje na základní vlastnost Boha, na jeho lásku
a milosrdenství vůči nám, lidem hříšným. Jak moc si to jsme
schopni uvědomit?!
Tuto základní Boží vlastnost potvrdil sám Ježíš, když se
zjevil polské řeholnici sestře Faustýně Kowalské, žijící v klášteře
v Krakově, když jí ukázal své probodené srdce, ze kterého vycházely
dva paprsky naznačující krev a vodu.
Svatý otec Jan Pavel II. roku 2000 vyhlásil, že první neděle po
Velikonocích se bude nazývat Nedělí Božího milosrdenství a v roce
2002 posvětil v Lagiewnikách u Krakova, kde sestra Faustýna žila,
a kde je pohřbena (zemřela roku 1938), novou, velkolepou baziliku
Božího milosrdenství. Při tomto svěcení vyjádřil Jan Pavel II. přání, aby právě z Lagiewnik
vyšla jiskra duchovní obnovy, která připraví lidstvo na druhý Kristův příchod.
Kdo Boží milosrdenství nejvíce potřebuje? My všichni, každý z nás! Kolikrát jsme
se jen vůči Bohu provinili a tak jeho lásku odpláceli nevděkem. Kdyby si nás právě teď
povolal k sobě, asi bychom těžko v království Otce zářili jako slunce.
V čem se nám Boží milosrdenství nejvíce dává? Ve svaté zpovědi – svátosti smíření,
kdy se vždy znovu smiřujeme se samým Bohem i s lidmi. A to, že můžeme vykonat řádné
smíření, je pro nás darem Božího milosrdenství. Ve chvílích, kdy nás naše hříchy vedou
temnotami, blouděním a úzkostmi co bude dál, tehdy je Boží milosrdenství světlem
i přesvědčením, že vše s Boží pomocí překonáme a že přijdou i další, radostné chvíle
našeho života.
Ale na jedno my, obdarovaní Božím milosrdenstvím, nesmíme zapomínat.
Když dostáváme tolik duchovních darů, je třeba je „splácet“. Nelze jen přijímat dobro
milosrdenství, ale je třeba dobro přinášet druhým. Máme kolem sebe tolik bratrů a sester
v Kristu v nouzi, chudobě, nemoci, v osamělosti stáří, v neštěstí. Ti všichni čekají na naši
pomoc, návštěvu, úsměv, dobré slovo, hmotné obdarování.
A nezapomínejme také, že když nám milosrdný Bůh odpustí naše hříchy, tak i my
musíme odpouštět těm, kteří nám udělali něco zlého. Ostatně mezi „výsady“ křesťana
patří milovat i své nepřátele. Je to těžké, ale co dobrého je lehké!
V letošním roce milosrdenství jsou otevírány brány milosrdenství. Jaký je jejich
duchovní význam? Tím, že vykonáme pouť k takové bráně, si vyprošujeme mimořádné
odpuštění trestů za hříchy, s prosbou o upevnění naší víry. Můžeme se pomodlit také za
naše blízké. Je vhodné vykonat před projitím branou svátost smíření, účastnit se mše svaté,
rozjímat nad Božím milosrdenstvím a pomodlit se na úmysl svatého otce.
Sám Ježíš o sobě mluví jako o bráně: „Já jsem dveře, kdo vejde skrze mne, bude
zachráněn.“ (Jan 10,9) Procházíme svatou branou na znamení důvěry v Pána Ježíše, který
nepřišel soudit, ale spasit. (srov. Jan 12,44)
Uzavřeme své rozjímání Korunkou k Božímu milosrdenství, pokornou, ale
důvěryplnou prosbou k Ježíši: „Pro své bolestné utrpení buď milosrdný nám i celému
světu!“
P. Antonín Pospíšil
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Benedikt XVI.: Dnešní člověk touží po Božím milosrdenství
Důraz na Boží milosrdenství je znamením dnešní doby. Papež František a jeho pastorační praxe jsou
plně v souladu s tímto pojetím. Uvádí to Benedikt
XVI. v rozhovoru, který je součástí jeho nově publikované italské knihy Per mezzo della fede (Skrze víru).
„Pro mě je znamením doby to, že se pojem Božího
milosrdenství stává stále více centrálním a dominantním. Počínaje sestrou Faustynou, jejíž vidění různým
způsobem odráží obraz Boha, který je vlastní dnešnímu člověku, a jeho touhu po Boží dobrotě,“ říká Benedikt XVI.
Člověka k Bohu vede milosrdenství, zatímco spravedlnost jej naplňuje strachem. Současný
člověk si je v hloubi srdce vědom, že potřebuje Boží odpuštění: „Podle mého názoru to ukazuje,
že pod patinou sebejistoty a vlastní spravedlnosti skrývá dnešní člověk hluboké poznání svých
ran a své nehodnosti před Bohem. Očekává milosrdenství,“ pokračuje emeritní papež.
Na touhu lidí po milosrdenství podle emeritního papeže poukazuje současná obliba
podobenství o Samaritánovi: „Zdá se mi, že lidé v hloubi srdce očekávají, že jim Samaritán
přijde na pomoc, že se nad nimi skloní, nalije olej do jejich ran, postará se o ně a odnese je do
bezpečí. V posledku vědí, že potřebují Boží milosrdenství a jeho jemnocit.“
„Uprostřed tvrdosti technizovaného světa, v němž city nemají žádnou hodnotu, roste jejich
očekávání spásonosné lásky, která by jim byla daná zdarma,“ dodává také Benedikt XVI.
Tímto způsobem se podle něj může novými pojmy vyjádřit význam nauky o ospravedlnění z víry.
Plné znění rozhovoru s Benediktem XVI. naleznete ma stránkách Vatikánského rozhlasu.

ZAMYŠLENÍ NAD PŘEDÁVÁNÍM VÍRY.
Tatínek Jiří poučuje při mši své dítě: „Teď, při tom, co říká pan farář, skočí Ježíšek do chlebíčka a do kalicha!“
Tatínek Ivan to říká jinak: „Pán Ježíš přijímá při mši jako první
z nás. O tom, co jsme dali na oltář totiž říká: Je to moje! Vydávám
to vám, je to pro vás! Vy mne potřebujete jako chléb!“ – Jsme ve
večeřadle, ne na popravišti, proto Ježíšova krev je jiná, než byla
tam: krev oslaveného Krista, sladká jak víno a průzračná jako jeho láska.
TEĎ a ZDE se prolévá, ne na popravišti; a kdo ji okusí, odpouští se mu hříchy, protože
poslouchá Krista a věří mu.
Jak daleko postoupil tatínek Ivan od židovských krvavých obětí za hříchy! Jak nás předběhl! Ježíš, vrcholně milující, je to jediné, co „zbylo“ z Golgoty.
P. Jan Rybář, SI

Z Katolického týdeníku 14/2016

Perspektivy se tentokrát věnují rozhovoru, který poskytl emeritní papež Benedikt XVI. belgickému jezuitovi P. Jacguesu Servaisovi, a který vyšel v deníku L´ Osservatore Romano.

ZA BOŽÍM MILOSRDENSTVÍM SPOLU S NAŠIMI BISKUPY
POPUTUJEME DO KRAKOVA 28. 5. 2016
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 27. března – na kněžský seminář: Písařov 1.911, Jakubovice 930, Mlýnický Dvůr 760, Červená Voda 5.961, Janoušov 460 Kč.
Sbírky z velikonočního pondělí: Jakubovice 492, Červená Voda 2.195, Písařov 432 Kč.
DARY: Na křesťany ve Svaté zemi: Červená Voda 1.350, Písařov 1.053 Kč.
Na Haiti: Písařov 1000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
 Tuto neděli bude otevřena svatá brána na Hoře Matky Boží v Králíkách v poutním
kostele Nanebevzetí Panny Marie. Slavnostní mši svatou bude v 10.00 hod. celebrovat
Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký.
Přístup do kostela Svatou branou bude v termínu 3. 4. – 20. 11. 2016 denně v době od 8.00
hod. do setmění.
 Tuto neděli 3. dubna v 15.00 hod. jste všichni srdečně zváni na pouť ke kapličce Božího Milosrdenství v Červené Vodě.
 Biřmovanci se setkají v neděli 3. dubna v 17.00 hod. na faře v Červené Vodě.
 Mše svaté v pondělí 4. dubna, o Slavnosti Zvěstování Páně: Písařov 16.00, Červená
Voda 17.00 hod.
 Mše svatá v Domově důchodců sv. Zdislavy nebude v sobotu 9. dubna, ale v pátek 8.
dubna v 16.00 hod.
 Vedoucí buněk se setkají v neděli 10. dubna v 17.00 hod. na faře v Červené Vodě.
LETNÍ ČAS. Středeční mše svaté v Červené Vodě budou bývat v 18.00 hod.
P. Radek Maláč

postřelmovsko

postřelmovsko

Sbírky z neděle 27. března – na kněžský seminář: Postřelmov 6.682 Kč, Sudkov 1.210
Kč, Lesnice 2.910 Kč, Dlouhomilov 1.208 Kč.
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn

Ohlášky

V sobotu 2. dubna budou v Postřelmově v 11.00 hodin sezdáni

pan Robert Poisl a slečna Lucie Bibrlová.
Gratulujeme a přejeme do společné cesty životem Boží požehnání, ochranu a pomoc.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 27. března – na kněžský seminář: Štíty 3.840; Cotkytle 1.540 Horní Studénky 4.500 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírka na Boží hrob: Loštice 1.608, Moravičany 3.242 Kč
Sbírky z neděle 27. března – na kněžský seminář: Loštice 4.833, Moravičany 4.922 Kč;
Sbírka v Pondělí v oktávu velikonočním Moravičany 1.434 Kč.
Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!
P. Kristián Libant, CM
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farnosti spravované z tatenice
Sbírka na Boží hrob: Lubník 1.600, Tatenice 1.000, Hoštejn 1.800Kč.
Sbírky z neděle 27. března – na kněžský seminář: Lubník 2.230; Tatenice 3.000; Hoštejn
3.060; Kosov 410 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na faře v Tatenici v neděli 10. dubna v 18.00 hod.
DUCHOVNÍ VÍKEND V TATENICI S VÁCLAVEM VACKEM – PROČ BÝT V DNEŠNÍ DOBĚ VĚŘÍCÍ CHLAP. Začátek 15. 4. v 18.00 hod. mší svatou, zakončení 17. 4. v 8.40
hod. mší svatou. Cena 450,-, omezený počet účastníků
Kontakt: p.kolisek@seznam.cz, tel. 775 970 749

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 27. března – na kněžský seminář: Mohelnice 8.096, St. Loučka 1.801,
Úsosv 2.021 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
Z Mohelnické farní kroniky – Dr. R. Jaschek LP 1954
Tuhá zima. Začátek roku se vyznačoval nebývale tuhou zimou s velkým
množstvím sněhu. Návštěva nedělních bohoslužeb klesla, minimální účast
a mráz výše dvaceti stupňů byl pravidlem. Tento nedostatek obecenstva se
ale mimo kina projevuje i na schůzích, plesech a pod. Zkušení lidé říkají:
„ Nemůže to jinak býti, není zájmu, je to pořád totéž, není ani nových peněz a v obchodech
je drahota“. Ve farské zahradě na Třebovské ulici se usadilo hejno koroptví, které tam chodili sousedé celou zimu krmit. Až začátkem března zima povolila a tu se teprve ukázaly její
neblahé důsledky v zamrzlých bytech a vodovodech. Ani fara nebyla v tom výjimkou.
Počet obyvatel ve farnosti. Pro potřebu děkanského úřadu zjistil si farář počet obyvatel mohelnické farnosti dle záznamů MNV. Celkový počet: Mohelnice a Krčmy 5.280 (z
toho asi nekatolíků 1.214) Křemačov 204 (0), Květín 184 (43), Libivá 203 (101), Slavoňov
199 (38), Újezd (Dolní Valdsee) 25 (4), Podolí (Horní Valdsee) 107 (18). Celkem 6.202
(1.418).
Tato čísla jsou výrazem vzrůstu města, ukazují však i vzrůstající počty jinověrců. Měnící se
vztah úřadů k církvi dokazuje případ z Libivé, kde byla z komunikačních důvodů zbourána místní katolická kaple. Na žádost farního úřadu v Mohelnici o přidělení náhradního stavebního místa pro novou stavbu kaple v budoucnu, MNV v Libivé ani neodpověděl.
Volby. Ve volbách do místních výborů, okresních a krajských, dne 16. května, žádný kandidát NF (pozn. Národní fronta = sdružení politických stran) v obvodu farnosti Mohelnice
nepropadl. Jinak to ale bylo v Třeštině, Lošticích a St. Loučce.
Výuka náboženství. Po prázdninách bylo zase již obvyklé přihlašování do náboženství.
Dopadlo celkem hůře než loni, ježto zvláště na 2. osmiletce učitelé uplatňovali názor, že nikdo nesmí býti přihlášen do náboženství, kdo už vloni nechodil. Zvláště jedna druhá a jedna pátá třída byly tak postiženy.
Dle přihlášeného počtu bylo určeno na1.osmiletce 7 hodin, na 2. osmiletce 6 hod. vyučování týdně. Venkovské školy měly: Květín 2 hod., Slavoňov a Křemačov 1 hod. týdně, Libivá 1 hod. měsíčně. Už se vyučování rozjelo a měsíc se vyučovalo, když ONV místo schválení návrhu, poslal nové rozvržení učitelů!
Pokračování příště. H. Bartoš
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Sbírky z neděle 27. března na kněžský seminář: Zábřeh 18.380; Jedlí 5.500; Svébohov
1.900; Klášterec 4.470; Zvole 12.459; Maletín 2.640; Hynčina 480 Kč.
DARY: Jedlí – na nová světla 2.000 Kč.
Sbírky na křesťany ve Svaté Zemi: Zábřeh 22.000; Jedlí 900; Klášterec 2.920; Zvole 7.570;
Svébohov 1.000 Kč. Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.
P. František Eliáš
Dary na likvidaci lepry. Ze Zábřeha byla dne 28. března 2016 odeslána částka 3.200 Kč. 		
Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.
Marie Zíková
Na kostel sv. Barbory jste v měsíci březnu do pokladničky v kostele sv. Bartoloměje přispěli částkou 2.500 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“.
		
Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská
SOBOTNÍ VEČEŘADLO začíná v období letního času v 17.00 hod.

Jitka Karešová

Velké poděkování patří otci Martinovi i všem, kteří přispěli svým dílem ke slavení liturgie
velikonočního pondělí na zábřežské interně.
Celá mše se nesla v duchu radostné naděje, kterou nám přináší Kristus zmrtvýchvstalý.
		
Za klienty, rodinné příslušníky i další účastníky bohoslužby Marcela Doleželová.
Divadélko na okraji zve v neděli 10. dubna v 17.00 hod. na
PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ v Katolickém domě, Sušilova, Zábřeh.
Na programu budou tři aktovky od A. P. Čechova: Myslivec (hrají
– Jana Kubíčková, Aleš Pátek); Maření času (Marta Rýznarová, Marek
Rýznar); Slzy, které svět nevidí (Leoš Krátký, Magda Schwarzová, Marek Rýznar, Pavel Švéda). Režie: Josef Michalčík
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 13. dubna 2016 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
PUTOVÁNÍ S METODĚJEM
Stejně jako v minulých letech připravujeme i letos na prázdninové měsíce cyklus jednodenních výletů do blízkého
i vzdálenějšího okolí. Jakousi „předehrou“ k prázdninovému cyklu bude v sobotu 15. května tradiční a přesto zase jiný výlet do Prahy.
Bližší informace na telefonu 732 552 732 u paní Hedrichové. Zde se již také případní zájemci mohou průběžně hlásit.
Josef Klimek
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.
šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová.
Vychází nákladem 1.700 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888
Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.
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