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5. 6. 2016
Ročník XXIII., číslo 22

10. 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

Bože, od tebe pochází všechno dobré;
 slyš naše pokorné prosby a dej, 
abychom tebou vedeni poznávali, co je správné, 
a s tvou pomocí to také konali. 
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 30   Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil 
1: 1 Král 17,17-24                                        2: Gal 1,11-19                                   Ev. Lk 7,11-17 
Ordinárium: Ebenovo č. 504                    příště latinské č. 509

Přistoupil k márám 
a dotkl se jich; 
ti, kteří je nesli, 
se zastavili. 
Řekl: 
„Chlapče, 
pravím ti, vstaň!“

Lk 7,14 
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Čtvrtek 9. června  sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve 
Sobota 11. června  Památka sv. Barnabáše, apoštola   
 

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V ZÁBŘEZE. Tuto neděli 5. června při mši svaté v 8.30 hod. 
přijmou poprvé Eucharistii děti ze Zábřeha a okolí. V Jedlí bude první svaté přijímání 
v neděli 12. června při mši svaté v 9.00 hod.   P. František Eliáš

Tuto neděli 5. června v 15.00 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletí-
ně.   P. František Eliáš

29. ROČNÍK SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ VE SVÉBOHOVĚ se koná tuto neděli  
5. června od 14.00 hod. v kulturním domě.  red. 

DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 8. června. 
Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.  P. František Eliáš

Letošní, už jedenáctý ročník 
Noci kostelů se koná v pátek 
10. června. 
V kostele sv. Bartoloměje začí-
náme mší svatou v 18.00 hod., 
od 19.15 hod. nabízíme komentované prohlídky s průvodcem, prohlídku kostela, varhan 
a věže kostela včetně Muzea ve věži.
Prohlídky doprovodí varhanní hudba v podání Miroslava Sitty. 
20.15 – 21.00 hod. – přednáška pana děkana P. Františka Eliáše na téma „Liturgický pro-
stor a liturgické předměty“
21.00 – 21.45 hod. – promítání dokumentů z tvorby Jana Šmída: Pouť na Vřesové studán-
ce, Svěcení obětního stolu (sakristie kostela) 
22.00 – 23.00 hod. – zpívá rytmická schola
Během večera se můžete zastavit také u stolku Charity Zábřeh a vlastnoručně si ozdobit 
svíčku. 
V kostele sv. Barbory vás od 18.00 hod. zcela jistě osloví tóny starých mistrů v koncert-
ním podání žáků ZUŠ Zábřeh pod taktovkou Františka Kolčavy.
Od 18.30 hod. jste zváni na premiéru videa, které zachycuje dlouhých osm roků oprav 
a rekonstrukce této jedinečné kulturní památky.
Po skončení programu můžete jen tak posedět a vcítit se do výjimečného prostoru, vnímat 
genius loci (ducha místa) kostela sv. Barbory.

NOC KOSTELŮ VE SVÉBOHOVĚ
18.00 – 22.00 – výstava fotografií z rekonstrukce fary, prohlídka kostela a fary
20.30 – koncert mužského sboru Řádu sv. Huberta 

NOC KOSTELŮ V JEDLÍ 18.00 – 21.00 hod. 
Koncert dětské scholy, prezentace o životě sv. Karla Boromejského, fotografie z oprav kos-
tela, možnost nahlédnutí do farní kroniky. Na závěr varhanní hudba v provedení Josefa 
Hrocha. 
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V neděli 12. června v 15.00 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Stanislava v Hyn-
čině.  P. Martin Rumíšek 
 

Mateřské a rodinné centrum HNÍZDO vás zve: 
 v úterý 7. června od 9.30 hod. na besedu „RAW strava“ s Lenkou 

Kristkovou. Malá ochutnávka, nabídka receptů
 v sobotu 11. června na POHÁDKOVÝ LES. Start od „červeného 

kostela“, zakončení pohádkou O slonovi jménem Max 
 v úterý 14. června – Tipy a nápady na letní dovolenou 
 v úterý 22. června – SOS Kompas, beseda na téma komunikačních 

dovedností
 v úterý 28. června – Předprázdninové veselení v Hnízdě 
Pro bližší informace čtěte web www.hnizdozabreh.cz.   Irena Švédová 

KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 15. června 2016 od 9 hod. 
do 15.30 hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní spo-
lečnosti Kristýn služebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mo-
bile 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. 
Další návštěva pracovníků Kristýna služebníka bude až po prázdninách, v měsíci 
září.   P. František Eliáš, děkan

VZDĚLÁVACÍ KURZ. V sobotu 11. 6. 2016 v 8.00 hod. se v bývalé 
ZUŠ (u kostela) uskuteční další přednáška v rámci Vzdělávacího kur-
zu. Přednášku s názvem „Svátosti“ bude prezentovat zábřežský kaplan 
P. Martin Rumíšek. Touto přednáškou pokračuje čtvrtý blok vzdělává-
ní nazvaný „Liturgie“. Tentokrát se dozvíme něco o liturgickém pro-
storu, liturgickém roku, postojích při liturgii, pojmenování lit. před-
mětů… Přijměte srdečné pozvání. Vše dobré přeje.   Mgr. Luděk Diblík 
 

PADESÁT LET S MUZIKOU. Zveme Vás na odpoledne plné 
muziky a zajímavého povídání, které se uskuteční v neděli  
12. června od 14.00 hod. v Katolickém domě při příležitos-
ti muzikantského jubilea zábřežského rodáka, vynikajícího 
trumpetisty Standy Bartoška. K poslechu i tanci zahrají Mo-
ravští muzikanti se svými sólisty. 

Účast přislíbila i celá řada zajímavých hostů, mimo jiné zpěváci populární Šohajky – Joži-
na a Vojta Ducháčkovi. Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.

Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

PĚŠÍ POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK se uskuteční v obvyklém termínu  
18. – 19. 6. 2016. Podrobnější informace za týden.
 Rok milostí máme, k bráně pospícháme.   Radomír Friedl 



4

BOŽSKÉ SRDCE PÁNĚ
 V každém z našich kostelů najdeme kříž nebo obraz s ukři-
žovaným Pánem Ježíšem. Věřícího křesťana pohled na ně dojímá, 
budí soucit, zvětšuje lásku, vzbuzuje touhu po vznešených předse-
vzetích i sílu k jejich provádění. 
 Hlava trním ovinutá jakoby říkala: „Hleďte lidi, jak vás milu-
ji.“ Srdce kopím probodené jakoby k nám mluvilo: „Tak jste mi lidé 
drazí, že i poslední kapku krve jsem dal za vaši záchranu.“ Roze-
pjaté paže jakoby volaly: „Pojďte ke mně všichni, kteří jste obtíženi, 
a já vás občerstvím.“
 Toto Kristovo volání z kříže k nám doléhá obzvláště o svátku Božského Srdce Páně –  
to je v pátek po Slavnosti Těla a Krve Páně, a po celý rok také o prvních pátcích v měsíci. 
V 17. století, kdy v lidských srdcích chladla láska k Bohu i láska k vlastní nesmrtelné duši 
se ve městě Paray-le Monial v Burgundsku zjevil novicce řádu Navštívení Panny Marie, 
Markétě Marii Alacoque Pán Ježíš a ukázal jí své Božské Srdce, ovinuté trním a probodené 
kopím v zářícím, jasném světle. A Markéta uslyšela hlas: „Viz milující Srdce! – Je otevřené, 
zraněné trním našich vin i s křížem, na kterém za nás dotlouklo. – Tak vypadá láska, která 
se ničím neprovinila.“ 
 Ježíš jí ukázal toto své Srdce, aby k němu hořela láskou a rozšiřovala k němu úctu 
v jeho církvi. Přislíbil hojné milosti, kterými nás chce naplnit jako plody své lásky. Jeho 
Srdce je zdrojem síly, štěstí a odpočinku. Součástí úcty má být přijímání eucharistického 
Kristova Těla a adorace o prvních pátcích. Pro ctitele tohoto Srdce dal Kristus Markétě 12 
přislíbení, která jsou podmíněna nejen uvedenou úctou, ale i úsilím žít podle evangelia, 
zejména podle osmi blahoslavenství. „Slibuji, že všemohoucí láska dá milost kajícného sko-
nání všem, kteří po devět po sobě jdoucích měsících vždy o prvním pátku půjdou ke svatému 
přijímání. Ti nezemřou v nemilosti a bez svátostí, neboť mé Božské srdce bude jim bezpečným 
útočištěm v poslední chvíli.“
 Může být, bratři a sestry, přislíben ze strany Boží ještě větší dar, než je tento? Nestačilo, 
že Syn Boží za člověka zemřel? On se však stále, po celá století k člověku snižuje, jako žeb-
rák prosí, aby využil každého zdroje k naší záchraně. A jak málo toho po nás žádá: po de-
vět měsíců jít jedenkrát ke svátostem – a kolik nám za to chce dát! Šťastnou hodinku smrti, 
smíření s Bohem před vstupem na věčnost. Chce nám za to dát celé, krásné nebe i s blaže-
ným bytím. 
 Kdyby nám někdo řekl – půjdeš-li každý měsíc jedenkrát do lázní, zachováš svému tělu 
zdraví, krásu a svěžest až do smrti, kdo z nás by byl tak pošetilý, aby tam nešel? A přece se 
jedná jen o několik málo či více let, která prožijeme zde, „na světě“. 
 A tady se rozdává něco mnohem důležitějšího a osudovějšího – zdraví, krása a svěžest 
duše nejen pro tento život pozemský, ale i pro život na věčnosti. 
 Opravdu, kam lidi dali rozum! Jaká to tragická záměna hodnot! Slovy proroka: „Pra-
meny vody živé opustili a vykopali se cisterny bezvodé.“
 Lidé mají velkou náchylnost k tomu zapomenout na to nejdůležitější a zvrátit hodno-
tu věcí. Proto církev nečeká, až začnou „volat po vodě“, čekala by věčně. Ona je předchází 
jako matka, ona oznamuje, přitahuje, prosí, ale nenutí. Každý, kdo slyšíš dnes hlas Boží, 
nezatvrzuj své srdce, ale přijď, přijď k Spasiteli svému, ke svému věčnému Dobru. Amen. 
   P. Antonín Pospíšil
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červenovodsko    červenovodsko

Sbírky z neděle 29. května: Domov důchodců sv. Zdislavy 110, Písařov 829, Jakubovice 
592, Červená Voda 2.914, Janoušov 500 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.   P. Radek Maláč

NOC KOSTELŮ – pátek 10. června 
Farnost Písařov všechny srdečně zve. 
 Program: 18.00 zahájení, 18.30 kon-
cert scholy Gaudium, 20.00 volná pro-
hlídka kostela, kruchty a varhan, 20.30 
divadelní představení „Luční pohádka“ v podání dětí a mládeže našich farností, 21.00 vy-
hlášení výsledků fotosoutěže, 21.30 – 22.30 volná prohlídka kostela, kruchty a varhan.
Farnost Červená Voda všechny srdečně zve.
 Program: 18.00 mše svatá, 19.00 zahájení, 19.15 divadelní představení „Luční pohád-
ka“ v podání dětí a mládeže našich farností, 19.30 volná prohlídka kostela, možnost výstu-
pu do věže, výstava starých kancionálů, 20.00 koncert Classic band Bludov, 21.15 na faře 
– přednáška P. RNDr. Mgr. Miloše Pachra, CSc. „Věda, rozum, víra“ (kněz Miloš Pachr je 
původním povoláním jaderný fyzik, pracoval jako vědecký pracovník v Ústavu jaderné fy-
ziky AV ČR), 22.00 koncert skupiny Paprsky.

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ bude v Červené Vodě v neděli 12. června. Mši svatou 
doprovodí hudební skupina Paprsky. 
Tuto neděli se mění čas mší svatých následovně:
Jakubovice 7.30, Písařov 8.45, Červená Voda 10.00 hod.

-  Biřmovanci se setkají v neděli 12. 6. v 15.30 na faře v Červené Vodě.
-  Vedoucí buněk se setkají v neděli 12. 6. v 18.00 na faře v Červené Vodě.
-  Počínaje nedělí 19. 6. budou mše svaté v Jakubovicích bývat v 7.20 hod.
   P. Radek Maláč

 štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 29. května: Štíty 2.340; Cotkytle 780; Horní Studénky 1.500 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Josef Altman 
 

BLAHOPŘÁNÍ. Druhého června uplynulo 65 let od chvíle, 
kdy si své ano řekli manželé Marie a Jan Turkovi 
z Horních Studének. 
Vyprošujeme jim Boží požehnání, ochranu Panny Marie a dar zdraví do 
dalších společných let.
Rovněž blahopřejeme paní Turkové k životnímu jubileu 90 rokům, které 
oslaví 14. června.  P. Josef Altman a farníci

V neděli 12. června v 15.00 hod. bude slavena mše svatá v kapli sv. Martina na Olšan-
ských horách.  P. Josef Altman 



6

lošticko    lošticko    lošticko

Sbírky z neděle 29. května: Loštice 3.965, Moravičany 1.716 Kč. 
 Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!  P. Kristián Libant, CM

NOC KOSTELŮ V SOBOTU 10. ČERVNA
Kostel sv. Prokopa v Lošticích. V 17.00 hod. mši svatou celebruje P. Kristian Libant. 
Od 18.00 hod. – KULTURNÍ PROGRAM: Sedmikrásky, pěvecký sbor MŠ Loštice; Lenka 
Havlíková, operní pěvkyně Janáčkova divadla v Brně; Hana Bednářová, varhanní hra, uči-
telka ZUŠ Zábřeh; přednes básní pana Moťky. Od 20.00 hod. – komentované prohlídky; 
22.00 – slavnostní fanfáry z věže, na závěr zahraje žesťový soubor ZUŠ Loštice.

Srdečně vás zveme na POUŤ KE SV. JOSÉFKOVI, ke kapli v lese Doubrava, která bude 
v neděli 12. června. Mše svatá ve 14.00 hod.  P. Kristián Libant,CM

BLAHOPŘÁNÍ. Dne 30. května  oslavil krásné 80. narozeniny 
pan Antonín Adamec. 
Přejeme mu hodně Boží ochrany, zdraví a přímluvu u Panny Marie.
                               Farníci z Moravičan, Doubravice a Mitrovic

postřelmovsko    postřelmovsko

V neděli 12. 6. bude ve všech farnostech mimořádná sbírka na odvod pro potřeby arci-
biskupství. Odvod za Postřelmov 12.800 Kč, Chromeč 6.400 Kč, Sudkov 2.900 Kč, Lesnice 
7.700 Kč, Dlouhomilov (Hrabišín) 1.200 Kč. 
 Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.  P. Vladimír Jahn

PROGRAM AKCE NOC KOSTELŮ V POSTŘELMOVĚ 10. 6. 2016:
Kostel sv. Matouše – v 17.00 hod. mše svatá; 
18.00 – 20.15 hod. prohlídky kostela s možným výkladem, výstava historických i součas-
ných liturgických oděvů a předmětů na oratoři kostela, prohlídka sakristie spojená s pro-
mítáním krátkého filmu o postřelmovských zvonech a pozvánkou na letošní Světové dny 
mládeže v Krakově, prohlídka kůru, poznávací program pro děti; 
20.15 hod. – 21.00 hod. komentovaná prohlídka kostela; 21.00 – 22.00 hod. hudební ryt-
mické vystoupení scholy děkanátu Zábřeh; 22.00 – 22.30 hod. svátostné požehnání; 22.30 
– 23.00 hod. chvíle pro ztišení a soukromou modlitbu.
Renesanční hrobka vladyckého rodu Bukůvků z Bukůvky: 18.00 – 20.15 hod. zpřístup-
nění hrobky s odborným výkladem PaedDr. Zdeňka Doubravského.
Kaplička sv. Prokopa (Procházkova kaple): 18.00 – 20.00 hod. prohlídka kapličky s mož-
ným výkladem.

NOC KOSTELŮ V BRNÍČKU
17.30 hod. – beseda s restaurátorem Dušanem Rohlíkem. 
18.00 hod. – umělecký přednes v podání MgA. Martiny Pavlíkové z knihy „Mezi setbou 
a sklizní“. Během večera – promítání medailonků, výstava křížů, hry pro děti. 
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mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 29. května: Mohelnice 4.343, Úsov 3.285, St. Loučka 852 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Šimara

Z mohelnické kroniky – Dr. R. Jaschek LP 1957 – pokračování 
Intermezzo: Prodej budovy farské
 Na rozhraní let 1957/58 se uskutečnil plán MNV na zakoupe-
ní budovy staré fary pro účel městského muzea. Situace předchozí 
byla následující: 27. 5. 1953 byla farní budova notářskou smlou-
vou pronajata MNV pro školní účely. Z důvodů mě neznámých, 
byl tento účel nájmu pozměněn a s mým souhlasem se do budovy 
do podnájmu  daly kanceláře okr. průmysl. kombinátu. Tento stav se zrušil k 1. 1. 1957. 
Kombinát byl rozpuštěn a budova zůstala  prázdná, ani nájemné nebylo placeno. Dům 
chátral. Tu začala stavba nové školy (pozn. na Mlýnské ul.) a v druhé polovici roku 1957 
MNV zřídil na faře ubytování stavebních dělníků – učňů. Od tohoto okamžiku podnikal 
MNV kroky pro převzetí správy farní budovy do vlastních rukou.
 Byl jsem krátce informován: Věc se dostala výše na úřady. Až na vlastní můj dotaz 
došlo z konsistoře 24. 1. 1958 toto: „Farnímu úřadu se sděluje, že Krajský národní výbor 
– církevní odbor v Olomouci, jenž byl na věc dotázán, doporučuje, aby farní úřad dům 
MNV prodal. Vzhledem k tomu není ani ze strany arcibiskupské konsistoře námitek proti 
prodeji domu.“
 To bylo rozhodné slovo shora! Šel jsem přece jen na výbor, když takto se dosah celé 
akce vyjasnil, tam jsem předložil otázku: „ Proč nestačí MNV dlouhodobá nájemní smlou-
va?“ Odpověď byla: „ My tak nedostáváme podporu na udržování chátrající budovy. Dále 
chceme tam dáti museum a máme právě i možnost z okr. kulturního odboru dostati na to 
peníze.“
 Karty ležely tedy otevřeně na stole. Ověřil jsem si skutečnost, že výbor může s pod-
porou opravovat jen vlastní objekty. Účel prodeje na místní museum byl jistě přijatelný 
i ze stanoviska charakteru budovy… to vše jaksi pomáhalo překonat osobní váhání, když 
farních prostředků na udržování a opravy budovy po odnětí polí a lesa není! A na žádos-
ti o pomoc státní by jistě padla lakonická odpověď: „ Měl jste to prodati!“ Tak nezbylo nic 
jiného než svoliti k věci nahoře již vyjednané! K datu 23. 12. 1957 byla sjednána kupní 
smlouva, kterou KNV a arcib. konsistoř 21. února 1958 definitivně schválily.
 Tak skončila záležitost, která stála hodně přemýšlení a neklidu, výnos její pro církev-
ní hospodářství byl skromný: 48.157,26 Kč a to dle úředního odhadu Ing. Jana Hublíka  
ze 7. 9. 1957 v Olomouci. Zapsal Dr. Robert Jaschek, farář.  H. Bartoš 

farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z neděle 29. května: Lubník 870; Tatenice 1.210; Hoštejn 1.250; Kosov 450 Kč.  
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                                   P. Jaroslav Přibyl

Chlapi se sejdou k modlitbám na faře v Tatenici v neděli 12. června od 18.00 hod. 
                                               P. Jaroslav Přibyl 
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Sbírky z neděle 29. května: Zábřeh 11.140; Jedlí 1.800; Svébohov 1.600; Klášterec 1.750; 
Zvole 9.250 Kč. 
Dary: Zábřeh – na opravy fary 500 Kč; Zvole – na omítky kostela 3.000 Kč
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš 

Na kostel sv. Barbory jste v měsíci květnu do pokladničky v kostele sv. Bartoloměje při-
spěli částkou 2.700 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“. 
   Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská 

PROSBA O ARCHIVNÍ MATERIÁLY. Charita Zábřeh bude v letoš-
ním roce slavit 25 let své novodobé existence. Rádi bychom zmapova-
li její činnost jak za poslední čtvrtstoletí, tak od jejího začátku zhruba 
od První republiky. Náš archiv však tolik potřebného materiálu neskýtá, 
proto bychom vás rádi požádali o pomoc: máte-li doma nebo ve farnos-
tech jakékoliv dokumenty (články z novin, zprávy, dopisy, letáčky, plán-
ky, zápisy) a fotografie (lidé, činnost, budovy)… prostě cokoliv se bude 
týkat zábřežské Charity, a můžete nám je věnovat nebo nechat okopíro-
vat, budeme vám velice vděčni. 
Úplně konkrétně bych se ještě chtěla poptat na výroční zprávu z roku 1998, která nám 
chybí.
Materiály můžete přinést na recepci Charity nebo kontaktovat přímo mě. Děkuji předem 
za spolupráci a vstřícnost. 

 Jana Skalická, propagace, tel.: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

ANDĚLSKÁ KOLEKCE ČASOPISU „IN“. Podívejte se na webové stránky dívčího časo-
pisu IN (www.in.cz.). Objevíte nabídku originálních triček, mikin, tašek, šperků, i jiných 
drobností. 
V červnovém čísle 12, které je k dispozici v kostele sv. Bartoloměje, najdete nejnovější na-
bídku andělská kolekce „strážníčků“ na tričkách, taškách i na „plackách“.   red. 

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. Při příležitosti desátého výročí otevření Ar-
cidiecézního muzea Olomouc slavnostně otevřeme ve čtvrtek 2. června jeho obměněnou 
stálou expozici Ke slávě a chvále. A speciální dárek nám na oslavu půjčilo věhlasné Metro-
politní muzeum umění v New Yorku – do 4. září vystavíme obraz Klanění pastýřů svě-
toznámého španělského manýristy El Greka! 
Na konci měsíce pak zahajujeme další výstavu – v Muzeu moderního umění představíme  
(Ne)známé fotografie světoznámého dokumentaristy Jindřicha Štreita.  red. 

Co najdete v KT č. 23. Duchovní putování na str. 4-5, stránka Perspektiv je věnována 
myšlenkám Benedikta XVI., další dvě stránky jsou věnovány Karlu IV., str. 13 pak budo-
vání prvního dětského hospice v Česku.  red. 

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
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