12. 6. 2016
Ročník XXIII., číslo 23
11. 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, sílo všech, kdo v tebe doufají, bez tebe lidská slabost nic nezmůže;
vyslyš naše prosby a nepřestávej nám pomáhat svou milostí,
abychom plnili tvá přikázání a vždycky smýšleli i jednali podle tvé vůle.
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 32

Odpusť, Pane, co jsem zavinil hříchem.

1: 2 Sam 12,7-10.134

2: Gal 2,16.19-21

Ordinárium: latinské č. 509

příště Olejníkovo č. 502

„Tvá víra
tě spasila.
Jdi v pokoji!“

Lk 7,50
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Ev. Lk 7,36 – 8,3

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 13. června památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Středa 15. června sv. Víta, mučedníka 		
Tuto neděli 12. 6. v 15.00 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Stanislava v Hynčině.
		
P. Martin Rumíšek
PADESÁT LET S MUZIKOU. Zveme Vás na odpoledne plné muziky a zajímavého povídání, které se uskuteční tuto neděli 12. června od 14.00 hod. v Katolickém domě při příležitosti muzikantského jubilea zábřežského rodáka, vynikajícího trumpetisty Standy Bartoška. K poslechu i tanci zahrají Moravští muzikanti se svými sólisty.
Účast přislíbila i celá řada zajímavých hostů – mimo jiné zpěváci populární Šohajky – Jožina a Vojta Ducháčkovi. Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
Mateřské a rodinné centrum HNÍZDO vás zve:
 v úterý 14. června – Tipy a nápady na letní dovolenou
 v úterý 21. června – SOS Kompas, beseda na téma komunikační
dovednosti
 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 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.
Další návštěva pracovníků Kristýna služebníka bude až po prázdninách, v měsíci
září.
P. František Eliáš, děkan

Katolický dům, úterý 21. června v 18.00 hod.
Ukrajina – země kontrastů, přednáška Václava Keprta

Na Ukrajinu a její obyvatele se velmi často díváme pohledem, který je do značné míry vytvořen díky médiím anebo lidmi, kteří tam nikdy nebyli. Přednáška ředitele Arcidiecézní
charity Olomouc nabízí úplně jiný pohled, a to očima člověka, který se třináct let věnuje
pomoci lidem této těžce zkoušené země. Zprostředkuje nám pohled na život obyčejných
lidí, na jejich radosti i starosti, pohled na
krásy i problémy současné Ukrajiny.
Václav Keprt (1960), zábřežský rodák, pracuje na Charitě od roku 1995, od roku 2001
jako ředitel Arcidiecézní charity v Olomouci, která se mimo jiné od počátku svého vzniku věnuje zahraniční humanitární
pomoci a rozvojové spolupráci, prioritně
na Ukrajině a na Haiti.
ThLic. Jana Nováková, PhD.
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POUŤ MLÁDEŽE ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU K MARII GORETTI
Přijměte pozvání na pouť mladých ke svaté Marii Goretti, která se bude
konat v sobotu 18. června. Začátek putování bude v 8.00 hodin na vlakovém nádraží v Zábřeze. Trasa povede tradičně přes Pobučí do Hoštejna,
kde bude připravený oběd (pro nahlášené) a následně mše svatá. Více informací na webu mladez-zabreh.webnode.cz nebo na plakátku. 		
Animátoři zábřežského děkanátu

MODLITEBNÍ TRIDUUM HNUTÍ MODLITBY MATEK
Srdečně Vás zveme na Modlitební triduum, které se bude konat v Zábřeze
ve dnech 24. 6.-26. 6. 2016 vždy v 17.00 hodin v kostele sv. Barbory.
Zveme všechny maminky, které se modlí v jednotlivých skupinkách MM, ale také
vás ostatní bratry a sestry ke společenství modlitby.
Připojíme se tak k mnoha společenstvím, která se v těchto dnech budou modlit na stejné
úmysly nejen v naší zemi, ale po celém světě.
V pátek jsme pozváni činit pokání za naše hříchy a selhání, v sobotu budeme v roli přímluvců
a budeme prosit o dar odpuštění. Chceme prosit zejména za ty, kteří ublížili nám a našim dětem. V neděli pak budeme chválit a děkovat Pánu za všechno, co učinil a stále činí v našich životech. Naše setkání budou přibližně hodinová, ale modlitba na uvedené úmysly nás má provázet celým dnem. V pátek také můžeme připojit půst či přistoupit ke svátosti smíření.          
                             	
Na setkání s Vámi se těší společenství Modliteb matek v Zábřeze
BUDU ZPÍVAT ŽALMY… V sobotu 25. června v 16.00 hod. v kostele sv. Bartoloměje zazní skladby N. Bruhnse, J. Pachelbela, J. S. Bacha, G. Lasceuxa, F. Ch. Mohrheima, J. Stanleye
a žalmy 105 a 75. Varhany a přednes: Tomáš Ulrich
CHARITA ZÁBŘEH – Charitní ošetřovatelská služba hledá spolupracovnici/
spolupracovníka na pozici zdravotní sestra/zdravotní bratr. Jedná se o zástup
v letních měsících – v terénní domácí zdravotní péči na dohodu o provedení
práce pro oblast Mohelnicka, Postřelmovska, případně Zábřežska.
Bližší informace podá: vrchní sestra Bc. Ludmila Nováková, tel.: 736 509 441,
583 412 587 kl. 43, email: zdravotni.pece@charitazabreh.cz
SETKÁNÍ DOMÁCÍCH PEČOVATELŮ. Staráte se doma o své blízké? Chcete si popovídat a podělit se o zkušenosti s lidmi, kteří se o své blízké starají jako vy? Využijte příležitost
k setkání v rámci svépomocné skupiny domácích pečovatelů. Sejdeme se ve středu 22. června 2016 od 16 hodin v zasedací místnosti Charity Zábřeh. Setkáním na téma „Pomoc terénní
zdravotní sestry v rodině“ nás provede zkušená zdravotní sestra paní Dana Bílá, která objasní,
co je cílem domácí zdravotní péče, komu je určena, na koho se může rodina obrátit a přiblíží
i základní úkony prováděné v domácím prostředí.
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

Pozvání do Drahotuš. V neděli 19. 6. 2016 chci poděkovat za dar 20 let kněžství a za dar 55 let života při mši sv., kterou budu slavit ve 14.00 v kostele sv. Vavřince
v Drahotuších. Po mši svaté vás zvu na farní den, při němž bude v prostorách kolem fary
program i občerstvení.
P. Radomír Šidleja
25. června se ve Zvoli uskuteční od 15 hod. Farní den. Jste srdečně zváni.
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FARIZEUS A HŘÍŠNICE
Evangelium dnešní neděle vypráví příběh o Ježíšově
návštěvě u farizea a jeho setkání se ženou – hříšnicí.
Osvětlí nám osobnost Pána Ježíše i prostředí, ve kterém se pohyboval a v těchto obrazech můžeme uvidět
i sami sebe a lépe se poznat.
Lidé ke Kristu Pánu přistupovali s rozdílnými představami a očekáváním.
Žena hříšnice přistupovala k němu s vědomím své
viny. Odvaha vejít do farizeova domu, vzácný olej, pláč,
umývání slzami, … nemohlo být nic jiného než projev pokání a vděčnosti někomu, kdo je
schopen odpustit. Její činnost byla vrcholem lásky, vděčnosti, pokory a kajícnosti.
Farizeus se naproti tomu dělal spravedlivým, dokonce pozval Ježíše na hostinu. Ale
v srdci byl plný podezírání a neúcty. „Kdyby to byl prorok, jistě by věděl, co to je za ženu,
která mu slzami omývá nohy!“
Představa farizeů byla taková, že k Bohu se může dostat jen ten, kdo se k tomu propracuje svou zbožností. Farizeové byli fanatiky zbožnosti. V jejich představách panoval Bůh
jako soudce, který přijímá jen ty, kdo pečlivě zachovávají Zákon.
Ženě bylo odpuštěno a její duše získala pokoj.
Zbožný, vzorný, snaživý a opatrný farizeus, který nechtěl zůstat nikomu nic dlužen, dal
Ježíši mnohem víc práce než hříšná žena.
Proto mu taky Ježíš ukázal na tu ženu. „Podívej se teď na tu ženu jinak a uvidíš jinak
i sebe. Přišel jsem do tvého domu, a ty jsi mi nenabídl ani vodu, abych si umyl zaprášené
nohy. Všiml sis, Šimone, že ona mi vlastně svými slzami nohy umyla? Tys mě ani polibkem nepřivítal, zatímco ona po celou dobu nepřestala líbat mé nohy. A ještě mi je pomazala vzácným olejem. Vidíš tu ženu a vidíš sebe?“ Vyčítá Ježíš Šimonovi? Chce mu dát ženu
za příklad? Spíš asi jemu i nám chce na té ženě ukázat, jak skutečné a drahé může být pro
někoho Ježíšovo odpuštění. Jak silná, svobodná, vděčná i radostná může být láska, která
pramení z odpuštění. Žena lásku dříve prodávala, teď znameními lásky a vzácným olejem
splácí lásku Ježíšovu.
Farizeus se dopustil vůči Kristu i ženě hříchu podezírání. Nevěděl nic jistě, ale to dobré,
co viděl, považoval za špatné.
Celý případ uzavírá Ježíš oslovením ženy: „Tvá víra tě spasila, jdi v pokoji.“
Ale Pán Ježíš měl stejně rád farizea i ženu. Hlavně kvůli farizeovi vypráví podobenství
o Bohu, který odpouští větší i menší dluhy.
Drazí bratři a sestry, jsme takoví, jaká je naše duše. Naše nitro dává hodnotu naší osobnosti.
Farizeus ve své domnělé spravedlnosti byl na tom mnohem hůř, než kajícná žena.
V letošním roce milosrdenství je vhodné poukázat na zisk, který je nám nabízen. Plné odpuštění hříchů je nám slíbeno, když navštívíme některý z chrámů, kde je otevřena Svatá
brána (olomoucká katedrála, Velehrad, Svatý Hostýn, Hora Matky Boží u Králík…) Je jen
třeba litovat svých hříchů, vykonat svatou zpověď a Bůh svým milosrdenstvím doplní i větší odpuštění časných trestů a to i u těžkých provinění, která byla či jsou vázána censurou.
Pane Ježíši, děkujeme Ti za Tvou lásku a milosrdenství, které nám dáváš skrze našeho papeže,
Svatého otce Františka.
P. Antonín Pospíšil
4

probíhající OPRAVY ZÁBŘEŽSKÉ FARY
Již delší dobu farní budova v Zábřeze nepřispívala svým vnějším vzhledem ke zkrášlení Farní ulice. Hlavní příčinou byla především vnější
okna, ze kterých odpadávala barva a zasklívací tmel. Také nátěr fasády a klempířských prvků budově co do krásy nepřidal. Dalším problémem u oken byla jejich nízká izolační schopnost a mnohá z nich nešla
ani otvírat či správně dovírat. Velký problém způsobovala také dešťová voda zatékající do obvodového zdiva fary. Z těchto výše popsaných
důvodů byly navrženy opravy, se kterými Vás nyní seznámím.
Vnější okna byla odvezena a celkově repasována. Po odstranění staré
barvy a skla byla opravena okenní křídla, ve kterých byla vyfrézovaná drážka pro nové izolační dvojsklo. Okna byla znovu natřena a došlo také k opravě a vyleštění veškerého kování a vložení těsnění. Nově natřené jsou také vnější rámy oken. Fasáda byla umyta tlakovou vodou a nově natřena. Nový nátěr dostaly také stávající klempířské
prvky včetně vrat do dvora a garáže. Z důvodu potřebné sanace zdiva (u chodníku) a dožití
byly také vyměněné okapové žlaby a svody. Nově byl vytvořen spád pro odtok dešťové vody
směrem do dvora. Tím bude vyřešen problém se zatékáním vody pod chodník, což výrazně
zvyšovalo vlhkost zdiva.
Čeká nás ještě dokončení nátěru zbývajících stěn fary, vnitřních oken a dořešení odvodu dešťových vod. Letošní náklady se zřejmě vyšplhají k půl milionu korun. Všem štědrým dárcům,
kteří již pomohli, děkujeme, a těm, kteří se k tomu teprve chystají, bránit nebudeme. Sbírka
na opravu fary bude v neděli 26. června.
P. František Eliáš a Mgr. Luděk Diblík – technik děkanátu

červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 5. června: Domov důchodců sv. Zdislavy 400, Mlýnický Dvůr 190, Jakubovice 1.175, Červená Voda 3.148 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ bude v Červené Vodě tuto neděli 12. června. Mši svatou
doprovodí hudební skupina Paprsky.
Tuto neděli se mění čas mší svatých následovně:
7.20 Jakubovice, 8.45 Písařov, 10.00 Červená Voda.
- 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 příští nedělí 19. 6. budou mše svaté v Jakubovicích bývat v 7.20 hod.

Příští neděli 19. června od 15.00 hod. zveme všechny srdečně na faru v Písařově na FARNÍ
DEN farností Písařov a Jakubovice. Pivo a nealko zajištěno, něco na opékání s sebou. Nejen pro děti tradiční hra „dobývání fary“, soutěž v lukostřelbě, jízda na koni.
		
P. Radek Maláč
Dne 15. 6. oslaví 70. narozeniny červenovodský varhaník a akolyta
pan Vít

Andrle.

Za všechny farníky přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví a Božího požehnání.
P. Radek Maláč
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lošticko

lošticko

lošticko

Sbírky z neděle 5. června: Loštice 4.296, Moravičany 5.271 Kč.
Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!

P. Kristián Libant, CM

Srdečně vás zveme na POUŤ KE  SV. JOSÉFKOVI, ke kapli v lese Doubrava, která bude
tuto neděli 12. června. Mše svatá ve 14.00 hod.
P. Kristián Libant,CM
Každému člověku dal Bůh anděla jako průvodce, aby mu radil a chránil jej; anděla, kterému
má člověk ochotně naslouchat.
Anděl strážce nás neustále a především brání před zlem. Někdy si myslíme, že můžeme mnohé – ošklivé – věci skrýt, ale všechny nakonec vyjdou najevo. Anděl je u nás, aby nám poradil,
ochránil nás, stejně jako to činí přítel. Přítel, kterého nevidíme, ale vnímáme. Přítel, který jednoho dne bude s námi v nebi, ve věčné radosti.
Papež František

postřelmovsko

postřelmovsko

 V neděli 19.6. je sbírka na opravy kostela v Postřelmově a v Chromči. Minulou třetí neděli byla sbírka na církevní školství. Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
 V úterý bude v Postřelmově mše sv. a modlitby k Duchu Svatému od 16.30 hodin. Všichni jsou zváni.
P. Vladimír Jahn

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 5. června: Štíty 2.300; Cotkytle 650; Horní Studénky 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman
V neděli 19. června
 v 9.00 hod. bohoslužba pro děti s poděkováním za uplynulý školní rok.
 od 14.00 hod. na farním dvoře ve Štítech bude pro farnosti Štíty, Cotkytle a Horní Studénky FARNÍ DEN s občerstvením a táborákem.
		
Srdečně všechny zve P. Altman a pastorační rada farnosti

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 5. června: Lubník 1.050; Tatenice 1.950; Hoštejn 1.850; Kosov 800 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
Chlapi se sejdou k modlitbám na faře v Tatenici tuto neděli 12. června od 18.00 hod.
		
P. Jaroslav Přibyl

Ohlášky
V sobotu 18. června přijmou v kostele sv. Petra a Pavla v Lubníku svátost manželství
Michal Šubrt z Lubníku a Michaela Ježková z Kostelce na Hané
***
MARIÁNSKÁ POUŤ NA ČERVENCE U LITOVLE. V neděli 19. června 2016, mše svatá ve
14.30 hod. s průvodem ke cti Matky ustavičné pomoci. Od 13.30 hod. možnost svátosti smíření. Po mši svaté jsou poutníci zváni na malé občerstvení do farské zahrady.
red.
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mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 5. června: Mohelnice 4.328, Úsov 2.400, St. Loučka 800 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
V úterý 21. června ve 14.00 hod. se koná pravidelné setkání seniorů na faře.
		
Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová
„Divadélko na okraji“ Spolku Metoděj Zábřeh Vás srdečně zve v neděli 26. června v 16.00 hod. do obecního sálu v Libivé na PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ.
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

Z mohelnické kroniky – Dr. R. Jaschek LP 1958

Letopočet oznamuje 100 let lurdských událostí a poutí. Jaká to mohla býti obroda náboženského a speciálně mariánského ducha v srdcích věřících i u nás! Škoda, že je naše
účast nemyslitelná…. Ale aspoň v duchu tam budeme!
Rok začal již počtvrté poměrně teplým lednem a únorem. Pak ale přitáhla zima, sníh
byl mírný… ale držel se až do Velikonoc. O radovánky a tance nebyla nouze ani v postě!
Jako obvykle snažila se duchovní správa o zvážnění mysli křesťanské v době postní. Postní
kázání byla na námět: „Mše svatá – obnovení oběti kříže“. Křížové cesty byly konány dvakrát týdně, a to v pátek večer a v neděli odpoledne.
Svaté triduum bylo poměrně dobře navštívené, práce na poli nebyly ještě možné a tak
mohli aspoň přijíti věřící dobré vůle!
V květnu se konaly denně májové pobožnosti. Byly oživeny četbou knihy P. Kunovjánka „Májový věneček“. Škoda, že se nepodařilo sehnati čtení o Lurdech….
Křížové dny byly konány se mší svatou ve filiálním kostele. Na průvody nelze ani pomysliti!
To platí také o Božím Těle! Ve slavně vyzdobeném kostele se aspoň v neděli po svátku
konaly bohoslužby a ritus jednoho oltáře průvodu: děti měly oficiální výlety už dopoledne
do okolí, k Rešovskému vodopádu a autobusový zájezd na Svojanov! V Lošticích si obyvatelstvo až na krajském úřadu prosadilo božítělový průvod po náměstí! Tak blízko, a jaký
rozdíl!
V neděli 22. června přistoupily děti z obvodu farnosti k slavnostnímu 1. svatému přijímání. Bylo jich 52. Jasný doklad pro to, jak se snižuje kruh rodin žijících v křesťanské tradici.
Měsíc Božského Srdce Páně byl ve všední dny oslaven ráno, po mši svaté litanií k Nejsvětějšímu srdci Páně. Obdobně byla konána i novena před svátkem Nanebevzetí Panny
Marie. Je to tichý způsob úcty, jemuž rozumí ctitelé Srdcí nejsvětějších.
BLAHOPŘÁNÍ. Tuto sobotu 11. 6. 2016 oslavila krásné sedmdesátiny
paní Věra Šléšková, která téměř denně pečuje o náš kostelík.
Do dalších let jí přejí hojnost Božích milostí i ochranu Boží, zdraví, svěžest
a dobrou pohodu do všech budoucích dnů otec Petr a farníci z Úsova.
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Sbírky z neděle 5. června: Zábřeh 10.106; Jedlí 2.000; Svébohov 1.600; Klášterec 2.060;
Zvole 4.060; Postřelmůvek 440; Vyšehoří 460 Kč.
Dary: Zábřeh – na Haiti 200; Jedlí – na opravu kostela 1.000, na Rádio Proglas 1.000 Kč
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
SETKÁNÍ NA FARNÍ ZAHRADĚ V JEDLÍ . V pátek 17. června v 18.00
hod. se uskuteční na farní zahradě v Jedlí setkání sester, které zde za posledních necelých deset let prošly formací. Srdečně na toto setkání zveme farníky a přátele.
sestry boromejky
POUŤ KE SV. JANU KŘTITELI V JEDLÍ oslavíme v neděli 19. června při
mši svaté v 9.00 hod.
Sbírka v neděli 19. 6. bude na nové osvětlení a ozvučení farního kostela.
Kruh přátel hudby Svébohov uvádí v pátek 17. června v 17 hod. v zasedací místnosti
obecního domu koncert souboru MUSICA EXCELSIA – OD RENESANCE KE KLASICISMU. Účinkují: Niaz Zajni – housle, Martina Fischerová – housle, Václav David – viola, David Kostrhon – violoncello. Vstupné dobrovolné.
red.
V  ROVENSKU zahájíme DEN MIKROREGIONU v sobotu 18. 6. v 7.30 hod. mší
svatou.
PĚŠÍ POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK se uskuteční v obvyklém termínu 18. – 19. 6. 2016 „Rok milosti máme,
k bráně pospícháme.“
Odchod v sobotu 18. 6. od kříže u lihovaru v Zábřeze v 7.00
hod. nebo v 8.45 hod. odjezd autobusem z Valové (stanoviště č. 2) do Horních Studének
– odtud dál společně od křížové cesty. Délka trasy Zábřeh – klášter 34 km. S SEBOU? Jídlo na dva dny, 2 x opékání. Ubytování poutní dům – 230 Kč/nocleh. Možnost přespání ve
stanu po nahlášení předem.
Věci k odvozu doneste do pátečního večera k Friedlům.
Podrobné informace podá Radomír Friedl, tel: 739 957 933

Ohlášky
V sobotu 25. června v kostele sv. Jiří v Lubojatech přijmou svátost manželství
Marek Ryšavý ze Zábřeha a Markéta Heiniková z Lubojat
Co najdete v KT č. 23. – rubrika: domácí – Jsme zvyklí se učeně hádat. Ještě jako děkan
Teologické fakulty Jihočeské univerzity na stránky listu často psal a je členem redakční
rady Perspektiv. Nyní byl zvolen do čela celé univerzity. Rektor Tomáš Machula. Dále si
lze v KT přečíst: Noc kostelů v tramvaji i při lití zvonu, Svátek fotbalu, nebo špinavá hra?
Kristus, vězni a nevěstky, Český antiklerikalismus věčně živý.
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
Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.
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