17. 1. 2016
Ročník XXIII., číslo 2
druhá 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

Všemohoucí, věčný Bože, ty řídíš všechno na nebi i na zemi;
vyslyš prosby svého lidu a dej našim dnům svůj řád a mír.
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 96 Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.
1: Iz 62,1-5
2: 1 Kor 12,4-11
Ev. Jan 2,1-11
Ordinárium: Ebenovo č. 504

příště latinské č. 509

Jeho matka
řekla služebníkům:
„Udělejte všechno,
co vám řekne.“

Jan 2,
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Pondělí 18. ledna Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Po celý týden, až do Svátku Obrácení sv. Pavla 25. ledna, se modlíme za jednotu křesťanů
Středa 20. ledna
Sv. Fabiána, papeže a mučedníka
Čtvrtek 21. ledna Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Pátek 22. ledna
Sv. Vincence, jáhna a mučedníka
Tuto neděli 17. ledna ve 14.00 hod. bude slavena mše svatá v Zábřeze na interně.
		
P. Martin Rumíšek
MALETÍN. Tuto neděli 17. ledna ve 14.30 hod. bude v kostele sv. Mikuláše slavena mše
svatá.
P. František Eliáš

EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY

Do kostela svaté Barbory jste zváni v den Památky Panny Marie, Matky
jednoty křesťanů v pondělí 18. ledna v 18.00 hod. Liturgii ekumenické
bohoslužby doprovodí pěvecký sbor Carmen.
Do kostela Církve československé husitské jste pak zváni ve čtvrtek 21.
ledna od 16 hod.

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO ZVE:
V úterý 19. ledna v 9.30 hod. na přednášku Bc. Lenky Davidové „Role otců
při výchově dětí“. Při semináři se zaměříme na vymezení nenahraditelné
mužské role při výchově dětí. Podíváme se na rozdíl mezi výchovou mámy
a táty. Zkusíme najít odpověď na to, jak docílit harmonie při výchově dětí.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Pravidelné aktivity Hnízda najdete na www.hnizdozabreh.cz
ČKA zve v neděli 17. ledna v 15.00 do Katolického domu na přednášku
P. Jiřího Svobody a P. Petra Cvrkala o salesiánské misii v Bulharsku
Bulharská misie českých salesiánů slavila v loňském roce dvacáté výročí.
Na počátku, na přání sv. Jana Pavla II., odešli dva bratři salesiáni do Bulharska, aby hledali možnosti svého působení. V loňském roce začali salesiáni ve Staré Zagoře stavět středisko mládeže, školu, kostel a komunitní
dům v jednom komplexu.
Letos 17. ledna k nám z Bulharska do Zábřeha přijedou P. Jiří Svoboda
a P. Petr Cvrkal sloužit nedělní bohoslužby a odpoledne v 15.00 hod. nám v Katolickém domě budou povídat o tom, jak se takové misii daří v pravoslavném Bulharsku,
které bylo, tak jako u nás, sužováno komunistickou totalitou a před tím bylo po pět set
let pod nadvládou Osmanské říše.
Jaká je bulharská misie? Je snad snazší než jinde ve světě? Přijďte si poslechnout a podpořit
úsilí českých salesiánů působících v Bulharsku.
Na 27. 1. ČKA připravuje přednášku doc. PhDr. Zdeňka Vojtíška, Th.D. o současné
české náboženské scéně.
ThLic. Jana A. Nováková , Ph.D.
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PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI ZÁBŘEH se sejde v pondělí 1. února v 18 hod. v zasedací místnosti Charity Zábřeh.
P. František Eliáš

VZDĚLÁVACÍ KURZ DĚKANÁTU ZÁBŘEH
V sobotu 23. 1. 2016 v 8.00 hod. se v bývalé ZUŠ (u kostela) uskuteční
další přednáška v rámci Vzdělávacího kurzu. Tentokrát s názvem „Starý zákon“. Přednášet bude P. Stanislav Pacner, ThLic. Touto přednáškou
pokračujeme ve druhém vzdělávacím bloku, který je nazván „Bible“. Bez
znalosti Starého zákona nelze porozumět Novému zákonu, který je pro život křesťana nepostradatelný. Přijměte srdečné pozvání.
P.S. Během přestávky si můžete prohlédnout a zakoupit křesťanskou literaturu.
Mgr. Luděk Diblík
Ve ZVOLI bude mše svatá především pro děti v pátek 29. ledna v 17.00 hod.
Před tím od 16.00 hod. proběhne ministrantská schůzka a
od 16.30 hod. bude zvláště pro děti možnost přijetí svátosti smíření.

PŘÍPRAVA MISIÍ VE FARNOSTI ZVOLE

V neděli 31. ledna v 10.15 hod. vás zveme na mši svatou do
Zvole, kterou celebruje P. Pavol Kavec CM z Misijní společnosti sv. Vincence de Paul. Touto mší svatou zahájí přípravu
na lidové misie, které budeme mít ve zvolské farnosti od 17.
do 24. dubna 2016.
Po bohoslužbě se P. Pavol setká s pastorační radou k dalšímu upřesnění programu misií. Pastorační rada farnosti Zvole
POČET KŘESŤANŮ ZABITÝCH PRO VÍRU SE TÉMĚŘ ZDVOJNÁSOBIL
Rok 2015 byl podle Open Doors „rokem strachu“. Nikdy dříve nebylo na útěku z domovů tolik následovníků Krista.
Na prvním místě mezi zeměmi s největším pronásledováním se již počtrnácté umístila Severní Korea, kde křesťané čelí zatýkání, věznění, mučení i smrti. Podle odhadů tu je
v pracovních táborech kvůli své víře internováno kolem 70.000 křesťanů.
Nejčastějším důvodem pronásledování je náboženský extremismus – islámský, hinduistický a buddhistický. Islámský extremismus působí především na Středním Východě
a v subsaharské Africe.
7.000 zabitých křesťanů pro svou víru je o téměř 3.000 více než v předchozím roce.
Napadeno nebo poškozeno bylo zhruba 2.400 kostelů, což je více než dvojnásobek z předchozího roku. Co se týká násilí páchaného na křesťanech a křesťanském majetku, v čele
žebříčku se objevují Nigérie a Středoafrická republika.
Míra pronásledování vzrostla ve velké míře v Eritrei, Pákistánu, Tádžikistánu, Afghánistánu, Ázerbájdžánu a Kuvajtu. Značně se také zvýšila v Indii, Etiopii, Spojených arabských emirátech, Bangladéši, Bahrajnu, Jemenu, Keni, Indonésii a Nigérii.
		
(převzato ze zpráv ČBK)
3

MARIA – PŘÍKLAD MILOSRDENSTVÍ – Lk 1,39-45
Jen tehdy bude naše touha po Božím milosrdenství
oprávněná, když předpokladem touhy bude naše snaha být
milosrdnými, zvláště k těm, kteří to potřebují.
Příkladem a vzorem nám v tom může být Matka Boží
Panna Maria. S jakou radostí a obětavostí spěchá ke své příbuzné Alžbětě, aby jí posloužila při narození jejího dítěte.
Odpovídá to nejen vůli Boha Stvořitele, ale i lidské přirozenosti pomáhat druhému – „co chceš, aby druzí činili tobě,
dělej i ty jim“. Vždyť už brzy bude Panna Maria potřebovat
stejnou pomoc při události, která bude neopakovatelnou
v dějinách lidstva.
Panna Maria byla na cestě dlouhé 120 km ke své příbuzné s Božím synem pod svým
srdcem. Jaké to bylo první procesí „Božího Těla“ v živé monstranci těla Marie!
Církev, to jsme my, máme stejné poslání: nést Boží slovo, Boží chléb k lidu dobré vůle
k jejich záchraně časné i věčné.
Bůh, Boží Slovo přichází na svět jako každý jiný člověk, početím a narozením z ženy,
matky, jako bezbranné, na druhých závislé malé dítě. Kristus mohl přijít na tuto zem jako
muž v dospělém věku a mohl si ušetřit mnohá pokoření v dětství a mládí, bez nutnosti
pracovat jako tesař. Proč ne?
Bůh však chtěl tímto způsobem příchodu na zem podtrhnout důstojnost mateřství,
vznešenost a důležitost lidské plodnosti. Bůh chtěl také poukázat na velikost člověka
v tvůrčím díle Božím, na důležitost spolupráce člověka se samým Stvořitelem a Pánem.
Bůh také chtěl, aby žena, která měla tak velkou účast na prvním pádu člověka, mohla mít
skrze Pannu Marii podíl také na vykoupení lidstva. Hlavní příčinou, proč Vykupitel přichází na svět jako dítě z lůna své matky, je jistě to, že bez Mariiny role na vykupitelském
díle Kristově – by nám chyběla matka. Jen si představme, co by bez Marie křesťanství ztratilo…Ty překrásné modlitby, písně, velkolepé mariánské svatyně i kapličky postavené ke
cti Matky Boží. Růženec, který nám v rukou stařenek i světových učenců vyprošuje tolik
milostí pro jedince, rodiny a národy. Včetně záchrany Evropy v bitvě u Lepanta, kdy nás
ohrožovali Turci, kteří chtěli získat Západ pro muslimskou víru. Proto i dnes je třeba sepnout ruce, vzít do nich růžencová zrnka a prosit Matku Boží, aby jejím prostřednictvím,
prostřednictvím „ženy oděné sluncem, s měsícem pod nohama, s korunou na hlavě, ověnčenou dvanácti hvězdami“, byl Bůh milosrdný všemu lidstvu.
Pohled na nebeskou naši Maminku, ať nás povzbudí k veliké víře v její péči. Ať si v milosrdné lásce k jejímu Božímu Dítěti, na cestě do našeho věčného života, vyprosíme její
pomoc a ochranu.
P. Antonín Pospíšil
MARIA, MATKA JEDNOTY KŘESŤANŮ - JAN PAVEL II. (Sk 1,12-14, Lk 1,39-47)
Maria pospíchá k Alžbětě, o které se dozvěděla, že se jí v životě přihodilo něco podobného, co zažila s Bohem i ona. Dalo by se možná říci, že se šla přesvědčit, zda je to pravda a jak to Alžběta prožívá. Toto setkání vedlo k veliké radosti. K radosti, že Bůh působí.
K radosti, že Bůh dává naději tam, kde jí už není. K radosti, že Bůh dává své věrné služebnici nakonec to, po čem dlouhá léta toužila - dítě. Tato spontánní radost, kterou obě sdíle4

jí, vede nakonec ke sdílení radosti s Bohem, k Mariinu chvalozpěvu. Podobně tomu bylo i
s apoštoly a jejich přáteli po nanebevstoupení Pána, drželi se pohromadě, společně sdíleli
radost, naději, smutek a obavy. Toto vše také přešlo do společné modlitby.
Maria je v obou případech chápána jako ta, která má nějak zvlášť blízko k Bohu, jejíž
modlitba a život nejsou zatíženy postranními zájmy - její život je „spravedlivý“- „Velkou
moc má vroucí modlitba spravedlivého“ (Jak 5,16).
Maria je matkou Ježíšovou, je jeho tělesnou matkou, proto se k ní obracíme s prosbou
o její pomoc skrze přímluvu u Boha o jednotu těla svého Syna - o jednotu církve.
Rozdělení křesťanů má svou pravou a poslední příčinu v hříchu člověka, který je vzpourou
proti Boží vůli. Právě proto opravdový ekumenismus není možný bez vnitřního obrácení
a bez smíření. Smíření má dvojí rozměr: především smíření s Bohem a pak smíření mezi
sebou. (převzato ze stránek Pastorace.cz).
HROMNIČNÍ POUŤ MATEK ve farním chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku se
uskuteční v sobotu 6. února 2016.
Program pouti: 9.30 hod. – radostný růženec a
příležitost ke svátosti smíření;10.00 hod. – mše
svatá s darováním svíce a ofěrou matek kolem oltáře, hl. celebrant Mons. Jan Graubner;
13.00 hod. – adorace s MM za děti;
13.30 hod. – požehnání
VIDEOPOSELSTVÍ SVATÉHO OTCE K LEDNOVÝM ÚMYSLŮM APOŠTOLÁTU
MODLITBY. Novinku na celý Svatý rok milosrdenství připravilo hnutí Apoštolátu
modlitby. Pravidelné měsíční modlitební úmysly Svatého otce jsou nyní zveřejňovány i formou videa.
Své lednové úmysly Petrův nástupce ve videoposelství představil takto:
„Většina lidí na této planetě se prohlašuje za věřící, což by mělo vést k dialogu mezi náboženskými vyznáními. Jedině dialogem budeme moci eliminovat intoleranci a diskriminaci.
Mezináboženský dialog je nezbytnou podmínkou míru ve světě. Nikdy se za to nepřestávejme modlit a spolupracovat při tom s těmi, kdo smýšlí jinak. Chcete učinit něco smysluplného? Svěřuji vám tedy s důvěrou úmysl své modlitby na tento měsíc, totiž modlit se za to, aby
upřímný dialog mezi muži a ženami různých náboženských vyznání přinášel ovoce míru a
spravedlnosti. Mnozí smýšlí odlišně a cítí jinak. Hledají Boha anebo nacházejí Boha různými
způsoby. Někteří se označují za agnostiky, nevědí, zda Bůh existuje či nikoli. Jiní se prohlašují
za ateisty. V tomto množství a v tomto širokém spektru náboženských vyznání existuje jediná jistota, že jsme všichni Božími dětmi.“
Videoposelství Svatého otce na měsíc leden můžete zhlédnout např. na stránce The
Pope Video, nebo na vatikánském kanále Youtube i na stránkách www.jesuit.cz.
O čem píše KT č. 3/2016. Co se dočtete v již třetím letošním Katolickém týdeníku? Věnuje se pravdám i fámám kolujícím kolem letošního ročníku Tříkrálové sbírky, roku oslav
jubilea Karla IV., ekumeně v Pobaltí a i na ten sníh dojde. Taktéž se můžete těšit na jednu
novinku: fejetony Marie Svatošové.
5

červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 10. ledna: Písařov 634, Jakubovice 995, Červená Voda 1.842, Mlýnický
Dvůr 330, Domov důchodců sv. Zdislavy 146 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
* Biřmovanci se setkají v neděli 17. ledna ve 14.30 hod.
* Vedoucí buněk se setkají v neděli 17. ledna v 17.00 hod.
* Ve středu 20. ledna v 17.30 hod. bude mše svatá v Červené Vodě za živé a zemřelé členy společenství živého růžence v Červené Vodě. Po mši svaté jsou členové zváni na posezení a občerstvení na faře.
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

Nikdy jsem si nenamlouval, že bych mohl nějak přehodit kormidlo dějin. Už z toho, že sám náš Pán nejdříve skončil na kříži, je zřejmé, že
Boží cesty nevedou urychleně k měřitelným úspěchům. Myslím si, že
toto je velmi důležité. Učedníci mu kladli otázky: „Co se vlastně děje,
jak to, že věci nespějí kupředu?“ A on odpovídá podobenstvím o hořčičném zrnu, o kvasu a podobně a říká jim, že statistika není způsob,
kterým měří Bůh. Nicméně s hořčičnými zrny a kvasem se děje něco
zcela podstatného a rozhodujícího, co však teď není vidět.
Benedikt XVI.

Zveme Vás v neděli 24. ledna na oslavu 399 LET MISIJNÍ SPOLEČNOSTI SV. VINCENTA DE PAUL. Účast přislíbil otec arcibiskup Jan.
Mše svaté budou výjimečně v Moravičanech 8.00 hod. a v Lošticích v 10.00 hod.
Sbírka z minulé neděle: Moravičany 4.123 Kč; pohřeb 9. ledna 4.182 Kč; sbírka u černouška 3.134 Kč a 3€. Loštice 2.540 Kč.
Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!
P. Lubomír Konfederák CM

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 10. ledna 2016: Štíty 1.690, Cotkytle 640; Horní Studénky 1.200 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 10. ledna: Lubník 1.130; Tatenice 1.040; Hoštejn 1.220; Kosov 600 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
***
* Důvod k radosti máme vždy, protože i to, co je záporné – bolest – i to člověka prohlubuje a obohacuje pro život.
* Nás křesťany nesmí bolest vést k zatrpklosti, ale povznášet, činit lepšími, učit chápat
jiné a hlavně omlouvat.
* Každý den našeho života je velkým darem Božím a bylo by škoda, abychom jej nechali
vyznít naprázdno.
Z myšlenek Matky Vojtěchy Hasmandové SCB (Jsme v dlani Boží – dopisy z vězení)
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mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 10. ledna: Mohelnice 3.239; Úsov 665; Studená Loučka 599 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
V úterý 26. ledna ve 14.00 hod. se uskuteční na faře v Mohelnici pravidelné setkání seniorů.
Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová

Z Mohelnické farní kroniky - Dr. Robert Jaschek – duchovní správa v LP 1951
Dispens od pracovního klidu
Výnosem č. 94 arcibiskupského ordinariátu v Olomouci ze dne 19. června nařídil nejd.
pan arcibiskup Dr. Matocha pro celou arcidiecési novou úpravu svěcení svátků, které stát
neuznává. Je pro ně udělen dispens (výjimka) od pracovního klidu a bohoslužby se v takový den přesouvají do večerních hodin.
Oprava elektroinstalace a malování farního kostela
Počínaje první nedělí srpnovou konaly se všechny farní bohoslužby ve filiálním kostela sv. Stanislava. Farní kostel musel býti uvolněn pro rekonstrukční práce na elektrické
instalaci kostela. Následkem těchto prací bylo nutné i vymalování kostela: tyto práce a následující úklid a umývání kostela si vyžádalo hodně času a peněz – skoro 150.000 Kč bylo
zapotřebí. Z této sumy stát uhradil účet za elektroinstalaci 113.000 Kč, zbytek byl uhrazen
z běžných příjmů a darů farníků. Jim všem i státním místům vyslovil farář srdečný dík
a Pán Bůh zaplať!
Pro práce malířské nebylo možno růžencovou pobožnost vykonat ve farním kostele,
ale musela býti také konána ve filiálním kostele; tamtéž se konala i dušičková pobožnost.
Poutě
Letní měsíce byly pro duchovní správu dobou běžné, normální práce; poutní výpravy
byly nemožné, a pokud známo, byly jen hloučky farníků, spíše jen rodiny, které navštívily
Svatý Kopeček, Rychnov a Svatý Hostýn. (Stát neměl zájem na pořádání poutí, bylo nemožné zajistit autobus.)
Ve svátek Nejsvětější Trojice přistoupilo tento rok asi 90 škoních dětí k prvnímu svatému přijímání; slavnostní svaté přijímání vedl a připravil s dětmi dp. P. Gregorek.
Nový školní rok nepřinesl změn v osobách vyučujících katolické náboženství, ale v Mohelnici byla na Třebovské ulici zřízena III. národní škola. Tím vzrostl počet tříd a o hodiny
nebyla nouze: celkový přehled je takový:
Měšťanka: střední škola: dp. Jan Gregorek a sl. Hanyšová
I. národní škola: dp. Jan Gregorek a sl. Hanyšová
II. národní škola: sl. Hanyšová
III. národní škola: dp. Jan Gregorek
Venkovské školy ve Slavoňově, Květíně a Libivé převzal farář Dr. Jaschek. Do Křemačova
dojíždí dp. Gregorek.
Pokračování příště. Bartoš H.
***
KNIHA VOLÁNÍ K ŽIVOTU OD JACQUESE PHILIPPA, kterou v kázání v neděli 10.
ledna v Zábřeze a ve Zvoli zmiňoval otec Radek Maláč, je k zakoupení na recepci Charity
Zábřeh za 90 Kč.
red.
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Sbírky z neděle 10. ledna: Zábřeh 9.730; Jedlí 1.100; Svébohov 1.300; Klášterec 1.240; Zvole
2.770; Postřelmůvek 500; Pobučí 70 Kč.
Dary: Zábřeh – na potřeby farnosti 10.000, na TV NOE 700 Kč; Jedlí – na opravy 2.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

MO KDU-ČSL Zábřeh vás srdečně zve na Lidový ples, který se
uskuteční v Katolickém domě v Zábřeze v pátek dne 22. ledna
2016 od 19.30 se zahájením ve 20.00 hod.
K poslechu i tanci hrají Postylion a Junior Big Band. Vystoupí
Taneční klub CRUSADO Zábřeh a Skupina irských tanců FIACH
BÁN Olomouc.
Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 120 Kč. V ceně vstupenky je i místenka a šatna. Předprodej vstupenek od 4. ledna
2016 v recepci Charity Zábřeh.
Všechny děti zveme na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL, který se uskuteční v sobotu 23.
ledna 2016 od 14.00. Pro děti bude připraven bohatý program. Vstupné dobrovolné.
PLES CHARITY ZÁBŘEH. Srdečně vás zveme na 16. ples Charity Zábřeh, který se koná v pátek 29. ledna 2016 od 20 hod. v Katolickém domě Zábřeh. K tanci i poslechu hraje Broadway ze
Šumperka. Těšit se můžete na vystoupení Klubu sportovního tance NEXT Šumperk, výtečnou
kuchyni, míchané nápoje. Výtěžek večera bude použit pro devítiletého Kubíka žijícího v dětském domově, který pro svůj handicap potřebuje nutně zaplatit osobního asistenta. Připojíme
se tak k darům vybraným studenty Gymnázia Zábřeh. Více na www.charitazabreh.cz. Předprodej vstupenek zajišťuje recepce Charity Zábřeh v pracovní dny od 7 do 16.30 hod.
		
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

CHARITA ZÁBŘEH

 SETKÁNÍ DOMÁCÍCH PEČOVATELŮ, Lednovým tématem setkání domácích pečovatelů bude „Psychická podpora rodiny pečujících“.
Lektoruje Marie Hýblová, setkání proběhne ve středu 27. ledna od 16 hodin v zasedací místnosti Charity Zábřeh.
 TŘI CHARITNÍ SLUŽBY NAJDEME OD LEDNA
	NA NOVÉ ADRESE
Charitní pečovatelská služba, Občanská poradna a Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek sídlí od 4. ledna 2016 v nově rekonstruovaném objektu na Valové 290/9 těsně sousedícím s budovou Charity.
 POZVÁNÍ DO SLUŽBY. Charita Zábřeh aktuálně hledá nové spolupracovníky na
následující pozice: vedoucí střediska Naděje, fyzioterapeut(ka) pro domácí terénní péči,
pečovatel(ka), osobní asistent(ka). Kromě vedoucí se lze o uvedené pozice ucházet i na
zkrácený úvazek či dohodu (občasná výpomoc, druhé zaměstnání ke stávajícímu na přivýdělek, ...). Bližší informace zájemci naleznou na www.charitazabreh.cz
		
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
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.
Vychází nákladem 1.700 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888
Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.
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