11. 9. 2016
Ročník XXIII., číslo 36
24. neděle v mezidobí

Zábřeh, Maletín, Zvole
Klášterec, Jedlí, Svébohov
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, tys všechno stvořil a všechno řídíš;
ujmi se nás, ať poznáme tvou moc a dobrotu,
a dej nám sílu, abychom ti mohli sloužit nerozděleným srdcem.
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 51

Vstanu a půjdu k svému Otci

1: Ex 32,7-11.13-14

2: 1 Tim 1,12-17

Ev. Lk 15,1-10 (kratší text)

Ordinárium: Břízovo č. 503		
příště Ebenovo č. 504

Radujte se
se mnou,
protože jsem
našel svou
ztracenou ovci.

Lk 15,6
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Úterý 13. září
památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Středa 14. září svátek Povýšení svatého Kříže
Čtvrtek 15. září památka Panny Marie Bolestné
 Tuto neděli 11. září v 15.00 hod. budeme slavit mši svatou v kostele sv. Stanislava
v Hynčině.
P. Martin Rumíšek
Děkanátní rada. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 14. září. Mši
svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.
P. František Eliáš
SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE ve středu 14. září oslavíme dopoledne v 9.40
hod. mší svatou v kostele sv. Bartoloměje a večer v 18.00 hod. bude slavena mše svatá
v kostele sv. Barbory. (První zmínka o kostele pochází z 2. poloviny 15. století, kdy byl zasvěcen sv. Kříži.)
P. Martin Rumíšek
ŠUBRTOVA KAPLE. Ve čtvrtek 15. září, v den památky Panny Marie Bolestné poputujeme k Šubrtově kapli, kde v 17.30 hod. oslavíme při mši svaté zasvěcení kapličky tomuto
titulu Boží matky.
P. Martin Rumíšek

Mateřské a rodinné centrum HNÍZDO (Masarykovo náměstí 7)
vás zve: v úterý 13. září, 9.30 – Helen Doron – angličtina, která děti baví,
beseda s lektorkou. Pro bližší informace čtěte na www.hnizdozabreh.cz.
Irena Švédová
SETKÁNÍ DOMÁCÍCH PEČOVATELŮ. V září se s pečovateli sejdeme již
14. 9. od 16 hodin v zasedací místnosti Charity Zábřeh (Žižkova 15). Setkání
doplníme tématem domácí hospicové péče – co je to hospic, jaké jsou možnosti a limity péče, i to, co umí a zvládá domácí hospicová péče Charity Zábřeh. Lektorkou setkání bude Mgr. Marta Třísková, DiS.
BABÍ LÉTO S CHARITOU. Srdečně vás zveme v pátek 23. září od 15 hodin před zábřežský kulturní dům na narozeninovou akci Babí léto s Charitou. Vystoupí folková legenda Pavlína Jíšová, mladé muzikantky sestry Adamcovy– „The Addams
Sisters“. Společně s dětmi z MŠ Severáček si zanotujeme známé
lidovky a všechny návštěvníky bez rozdílu potěší S RADOSTÍ
klaun Tomáš. Pro děti je připraven skákací hrad, malování na obličej, hry a hrátky. Vstup na akci je zdarma. Výtěžek bude věnován
na pořízení přístrojů a pomůcek pro zdravotní rehabilitaci a fyzioterapii pacientů.
 		
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
Pro potřebné bližní v našem regionu CHARITA ZÁBŘEH aktuálně shání následující použité, ale plně funkční elektrospotřebiče: automatickou pračku, elektrický sporák, vysavač a malou lednici. Pokud něčím z uvedeného disponujete a chcete pomoci, nabídněte
prosím skrze středisko Naděje – tel. 736 509 436 email: nadeje@charitazabreh.cz. Díky. 		
		
Bc. Jiří Karger
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POUŤ DĚKANÁTU ZA OBNOVU RODIN A KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ
V sobotu 17. září odpoledne se vydáme na pouť do olomoucké katedrály
sv. Václava na setkání s naším arcibiskupem Janem Graubnerem.
V tomto svatém roce milosrdenství budeme prosit o Boží milosrdenství
pro naše rodiny, pro naše vztahy a také o to, aby nechyběli ti, kteří budou
Boží milosrdenství rozdávat.
PROGRAM: začínáme v 15 hod. KORUNKOU K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ a poté můžeme projít Svatou branou, v 16 hod. následuje
adorace a v 17 hod. završíme pouť mší svatou celebrovanou arcibiskupem Janem Graubnerem a kněžími děkanátu Zábřeh a Šumperk.
	Ze Zábřeha bude vypraven autobus. Odjezd z Valové ve 13.00 hod.
se zastávkami v Rájci a ve Zvoli. Hlaste se u paní Ludmily Korgerové tel. 732 805 427.
		
P. František Eliáš, děkan a P. Martin Rumíšek, kaplan
VZDĚLÁVACÍ KURZ. V  sobotu 17. 9. 2016 v 8.00 hod. se v bývalé ZUŠ (u kostela) uskuteční další setkání v rámci Vzdělávacího kurzu.
Přednáškou s názvem „Soc. nauka církve“ zakončíme pátý blok vzdělávání, který je nazvaný „Morálka“. Th.Lic. Jakub Doležel bude v první části
přednášky hovořit o počátcích a vývoji, dále o architektuře a o uplatnění
soc. nauky církve v praxi. Ve druhé části nás seznámí s charitativní službou bližním v nouzi, jak ji vnímá ve svých dokumentech Benedikt XVI. Přijměte srdečné
pozvání.
Vše dobré přeje Mgr. Luděk Diblík
BIBLICKÉ HODINY zahájíme po letní pauze v úterý 13. září v 17.30 v knihovně na faře.
Rádi v našem společenství uvítáme i nové zájemce o četbu a výklad biblických textů.
		
Jana A. Nováková, Ph.D.
Příští návštěva pracovnic servisní společnosti Kristýn služebník s. r. o. bude na faře
v Zábřeze ve středu 21. září 2016.
redakce

PODHAJSKÁ 2017

Po úspěšných pobytech v termálních lázních Podhájska, si vás cestovní agentura AWER TOUR s.r.o.
opět dovoluje pozvat na relaxační pobyt v těchto
známých slovenských lázních.
Pobyt se uskuteční v termínu 24. – 29. 1. 2017.
Cena 7.700 Kč zahrnuje autobusovou dopravu ze
Zábřehu, 5x hotelové ubytování ve dvoulůžkových
pokojích s vlastním sociálním zařízením, polopenzi a permanentní vstupenku na venkovní termální koupaliště.
Součástí relaxačního programu bude možnost každodenní účasti na mši svaté sloužené
P. Františkem Eliášem a P. Milanem Palkovičem, nabídka zapůjčení duchovní literatury a
pro zpestření volného času povídání nejen o víně ale také oblíbené „večerníčky“ v podání
MgA. Martiny Pavlíkové.
Zájemci o pobyt se mohou již nyní přihlašovat v CA AWER TOUR, Farní 1, Zábřeh, telefon 583 418 297, mobil 731 626 506.
Za AWER TOUR s.r.o. Lenka Hamplová
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TAJEMSTVÍ KŘÍŽE
V tyto dny slavíme dva svátky bolesti a utrpení. Povýšení svatého
Kříže a Sedmibolestné Panny Marie. Oba svátky nás vedou na Golgotu – k utrpení.
Utrpení není problém, ale je to tajemství. Problém se řeší a dříve
nebo později se dá vyřešit. Před utrpením stojíme v němém úžasu a s bolestnými otázkami: Proč? Proč trpím! Proč trpím právě já?
Proč je vůbec tolik utrpení? Jen bezděčně můžeme tušit, že utrpení
má nesmírnou hodnotu, cenu, kterou se vykupují veliké věci. Denní zkušenost nám to potvrzuje.
Jako příklad si můžeme vzít Pána Ježíše. Svatý, nevinný, dobrý, všude jen dobře činil, ale
nebylo hříchu, ze kterého by ho neosočili. Nebylo utrpení, které by nepodstoupil. Na začátku svého života na slámě ve chlévě, na konci svého života na kříži. Opravdu muž bolesti. A přitom Kristus výslovně nehledal chudobu, utrpení a kříž. Chtěl milovat Otce i lidi
a kříž mu byl k tomu přidán. Ale právě kříž jej povýšil, křížem vykoupil svět a kříž se mu
stává zdrojem vítězství jeho slávy, cti a důstojnosti.
Proč trpěla i Panna Maria, Matka Boží, která je zvána Bolestnou, ba dokonce Sedmibolestnou? Proč nechal Ježíš všechny apoštoly, vyjma Jana, projít těžkou mučednickou smrtí?
Proč i svým věrným křesťanům předpovídal utrpení a pronásledování? Nedávají snad na
toto všechno odpověď Kristova slova? „Nepadne-li pšeničné zrno do země a tam nezahyne, nepřinese žádnou úrodu.“
Pohlédněme do života mnohých světců a zjistíme jaké utrpení provází lidi Bohu nejmilejší. Takže právem se naplňují slova lidového přísloví: „Koho Bůh miluje, toho křížkem
navštěvuje..“
Z osobní zkušenosti mohu potvrdit, že to, co je děláno s křížem, to vždy nese Boží požehnání, to vždy nakonec dobře dopadne. Všechno hodnotné je třeba vykoupit bolestí a obětí
a zaplatit předem svým utrpením.
A ještě jednu radu pro život si můžeme zapamatovat: „Každý neseme své kříže, ale naše
kříže nesmějí být zhotoveny v našem vlastním truhlářství.“ Nechejme, ať nám je připraví
druzí, zvláště lidé kolem nás. Kvalita i kvantita bude určitě dobrá, a při zachování tichosti,
pokory, trpělivosti a důvěry v Boha, brzy poznáme, jaké požehnání nám to přinese.
Zlatý křížek na krku je jistě pěkným vyznáním víry, ovšem hlavní je, jaký je náš osobní vztah
ke kříži. A jaký máme vztah ke kříži, takový je náš vztah ke Kristu samému. A tak se stále naplňují Simeonova slova: „Tento je určen k povstání jedněch a pádu druhých.“ (Lk 2,34)
Krista nelze obejít. Můžeme jej přijmout nebo odmítnout. I nezájem je již odmítnutím.
Odmítat Krista, vůbec o něj nestát je hrozné, ale strašné je to ve chvíli smrti. Aby toto setkání s ním bylo jednou šťastné, je třeba se s Kristem setkávat už nyní na zemi, v jeho slově
evangelia a při oběti mše svaté a obojí životem naplňovat.
Všemohoucí Bože, poslušen tvé vůle, podstoupil tvůj milovaný Syn smrt na kříži, aby
všechny lidi vykoupil. Dej, abychom v bláznovství kříže poznali tvou moc a moudrost a
tak na věčnosti měli podíl na ovoci vykoupení. O to tě prosíme s Pannou Marií Sedmibolestnou skrze Krista našeho Pána.
P. Antonín Pospíšil
Ježíš nás miluje až k smrti … na kříži. Na kříži se Ježíš spojuje s každým, kdo trpí. Na kříži
na sebe Ježíš bere naše problémy. Kříž nám dává jistotu věrné Boží lásky.(papež František)
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MOŘE MILOSRDENSTVÍ JE SLOŽENO Z MALÝCH SKUTKŮ LÁSKY...
Děkuji všem, kdo jste se zapojili do výroby čtverců pro sirotčinec v Jižní Africe.
Do redakce časopisu IN jsme minulý týden odevzdali 832 hotových čtverců. Bude se takto
moci přikrýt více jak 23 sirotků dekami, které z těchto čtverců místní dobrovolnice sešijí.
Děkuji také paní Haltmarové z Jedlí za příspěvek na dopravu. Ať Vám všem tuto snahu
hojně odplatí náš nebeský Otec, který je Otcem i těchto sirotků.....
D. Sittová
PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM.
Spolek Metoděj připravuje na neděli 25. září
tradiční a přesto zase jiný výlet do Prahy. Pro
účastníky výletu je připravena komentovaná
prohlídka dalších zajímavostí hlavního města – Břevnovského kláštera a obory Hvězda.
Sraz na nádraží ČD v 7.25 hod., plánovaný návrat ve 20.20 hod. Přihlášky do 18. 9. na telefonu 732 552 732 (paní Hedrichová).
Josef Klimek

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 4. září: Mohelnice 4.223; Studená Loučka 547; Úsov 1.037 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
Na VEČER CHVAL vás zveme tuto neděli 11. září v 18.00 hod. do kostela sv. Tomáše
Becketa v Mohelnici.
Modlitby matek a Farní evangelizační buňky
SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE oslavíme poutní mší svatou tuto neděli 11. září
u kapličky na Střítěži. Začátek ve 14 hod. Vjezd auty povolen.
P. František Lízna
V úterý 20. 9. 2016 ve 14.00 hod.se na faře koná pravidelné setkání seniorů.
		
Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová

Z Mohelnické farní kroniky, děkan Fr. Martinek – LP 1964
Na tento rok jsou plánovány tyto opravy: nové oplechování věží sv.
Stanislava a pokračování v opravách kapliček u hřbitova, starého
cukrovaru (pozn. směr Třeština) a křemačovského rybníka. Zájem
na těchto opravách má především duchovní správa, ale i památkový úřad.
První svaté přijímání 24. 5. bylo radostnou událostí v chrámě. Někteří rodiče sami připravili své dítky ke svaté zpovědi a svatému přijímání, a žádali o přezkoušení, aby jejich dítky mohly přistoupit ke stolu Páně.
Začátkem měsíce července dostal infarkt administrátor ze Starého Maletína P. F. Přecechtěl a koncem měsíce srpna administrátor ve Studené Loučce P. Ant. Kryl.
Mohelnický administrátor František Martinek byl pověřen jejich zastupováním ve farnostech. Na neděli 13. 9. mu připadlo 6 bohoslužeb: o půl sedmé ráno Mírov, ve čtvrt na devět a v půl desáté Mohelnice, v jedenáct hod. St. Loučka, ve 14 hod. poutní mše svatá na
Střítěži. Večer pak v 19 hod. mše sv. v Mohelnici (vše s promluvou). Tento neutěšený stav
setrvává, konzistoř prozatím neposílá nové kněze, zábřežský děkan slibuje nápravu.
(pokračování příště)
Bartoš H.
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 4. září: Domov důchodců sv. Zdislavy 114; Jakubovice 891; Červená Voda
2.293; Písařov 1.020 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
Farnost Červená Voda zve všechny na POUŤ DO MLÝNICKÉHO DVORA (kostel Narození Panny Marie) a to v neděli 11. 9. v 9.00 hod.
 SETKÁNÍ NAD BIBLÍ u paní Hrazdírové v Jakubovicích bude ve čtvrtek 15. září ve
13.00 hodin.
Farnost Jakubovice všechny srdečně zve na SVATOHUBERTSKOU MŠI, která bude v jakubovickém kostele Nanebevzetí Panny Marie v neděli 18. září v 10.30 hod.
Mši svatou bude celebrovat děkan P. František Eliáš, mši svatou zpěvem doprovodí sbor sv.
Huberta pod vedením Josefa Hrocha a Zábřežští trubači.
V neděli 18. září bude v Písařově mše svatá mimořádně již v 7.20 hod. P. Radek Maláč

farnosti spravované z klášterce
Sbírky z neděle 4. září: Jedlí 1.800; Svébohov 1.500; Klášterec 1.000; Vyšehoří 500 Kč.
Dary: Jedlí – na TV NOE 1.000; na Proglas 1.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. Wladyslaw Mach, SDS
POUŤ K PANNĚ MARII LA SALETTSKÉ. V neděli 18. září při mši
svaté v 10.30 hod. si připomeneme 170. výročí zjevení Panny Marie v La
Salette ve Francii.
Po mši svaté půjdeme ke kapličce zasvěcené Panně Marii La Salettské,
kde bude krátká pobožnost.
. P. Wladyslaw Mach, SDS

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírky z neděle 4. září: Loštice 2.835; Moravičany 2.224 Kč.
Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!

P. Kristián Libant, CM

 Na výroční mši svatou ke kapličce sv. Václava v Obectově vás zveme v neděli 25. září
ve 14.00 hod.
ZVEME VŠECHNU MLÁDEŽ, DUCHEM MLADÉ A RODINY NA EVANGELIZAČNÍ
CHVÁLY, SVĚDECTVÍ, MEDITACi, MODLITBY ATD.
Evangelizační kapela Betel z Hlohovca přijede v sobotu 1. 10. 2016. Od 15 hod. bude účinkovat na farním dvoře v Moravičanech. Více informací příště.
P. Kristián Libant, CM

DUBICKO

***

 14. září na svátek Povýšení svatého Kříže bude v kostele v Dubicku možnost celodenní
adorace.
 Dubické hody oslavíme v neděli 18. 9. v 10 hodin mší svatou. Odpoledne v 15 hodin
bude svátostné požehnání.
6

postřelmovsko

postřelmovsko

POUŤ DĚKANÁTU ZA OBNOVU RODIN A KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ
V sobotu 17. 9. se koná v Olomouci v katedrále pouť děkanátu za rodiny a nová duchovní povolání. Autobus bude přistaven ve 13.30 v Chromči, ve 13.35 v Postřelmově a dále
v Sudkově, v Lesnici a Leštině.
P. Vladimír Jahn

Ohlášky
V sobotu 17.9. budou sezdáni v Kladkách v 11.00 hodin
pan Tomáš Jedelský z Chromče a slečna Markéta Dostálová z Hvozdu.
Gratulujeme a přejeme od Pána Boha všechny potřebné milosti.
V neděli 18.9. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově (minule 4.369 Kč)
a v Chromči (minule 4.350 Kč). Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vladimír Jahn

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 4. září: Lubník 990; Tatenice 2.500; Hoštejn 1.400; Kosov 530 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
Od 10. do 24. září nebudou slouženy mše svaté ve všední dny v kostelích a kaplích spravovaných z Tatenice. 	 P. Jaroslav Přibyl
SETKÁNÍ SPOLEČENSTVÍ MODLITBY MUŽŮ, bude v neděli 25. září na tatenické
faře.
P. Jaroslav Přibyl

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 4. září: Štíty 2.330; Cotkytle 520; Horní Studénky 1.370 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán svým požehnáním.
P. Jacek Bronczyk
V neděli 18. září bude ve farnosti Štíty sbírka na opravu fary. Při přípravě na opravu
pastorační části fary, která bude sloužit pro potřeby farnosti, setkávání mládeže a společenství, bylo naloženo a odvezeno několik vleček suti a zbylého odpadu.
PODĚKOVÁNÍ. Děkuji deseti ženám za pondělní brigádu na úklidu fary ve Štítech,
včetně umytí oken a vypraní záclon  Děkuji anonymnímu dárci z Cotkytle za finanční dar 6.000 na opravy kostela.
P. Jacek Bronczyk
Tuto neděli 11. září jste zváni na pouť do kaple sv. Martina na Olšanských Horách.
Mše svatá začíná v 15.00 hod.
SOBOTA 24. ZÁŘÍ 11.00 HOD. ŽEHNÁNÍ ZVONU V HEROLTICÍCH, CELEBRUJE
MONS. JOSEF HRDLIČKA. Před čtyřmi roky pojalo několik občanů Heroltic myšlenku
obnovit zvony. Přes tehdejší nedostatek prostředků začali tito nadšenci jednat s panem farářem Suchánkem a pak oslovili zvonaře Josefa Tkadlece z Halenkova na Valašsku.
Mistr zvonař do Heroltic přijel, prohlédl interiér kostela, proměřil prostory pro zvon a vypracoval technický koncept výroby a zavěšení zvonu a poté se pustil do práce.
Jeho dílo požehná v sobotu 24. září v 11.00 hod. biskup Mons. Josef Hrdlička.
Více se můžete dozvědět na www.stity.cz (Štítecký list č. 1/2016 ze 17. 2. 2016)
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Sbírky z neděle 4. září: Zábřeh 8.770; Zvole 2.270 Kč. Dary Zábřeh – na opravu fary 500;
z Hněvkova na opravy 2.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

K ROZVRHU NÁBOŽENSTVÍ
 Pokud se Vám nepodařilo skloubit výuku náboženství s ostatními volnočasovými aktivitami, obraťte se na mne. Pokusíme se domluvit. P. Martin Rumíšek tel. 721 448 816.
 6. třída na II. základní škole, kterou povede Mgr. Jan Jílek bude mívat výuku ve
čtvrtek ve 14.00 hod. První hodina bude 22. 9. 2016.
NA 1. MINISTRANTSKOU SCHŮZKU, která bude v sobotu 17. 9. od 8.00 hod. na
faře, zvu všechny ministranty i ty, kteří by chtěli s ministrováním teprve začít.
		
Těší se Vás P. Martin a Marek Hackenberger
OD KONCE ZÁŘÍ BUDE V ZÁBŘEHU PROBÍHAT 10 TÝDENNÍ OBNOVA
V DUCHU SVATÉM PODLE ERNESTA SIEVERSE
V případě zájmu nebo k získání podrobnějších informací se můžete obrátit na Miroslava
Hrocha na tel. č. 731 626 512, nebo na Jaroslavu Špručkovou tel. č. 731 402 926.
OREL JEDNOTA ZÁBŘEH NABÍZÍ TYTO PRAVIDELNÉ SPORTOVNÍ AKTIVITY:
Florbal pro děti a mládež sobota 9.30 – 11.30 		
tělocvična ZŠ B. Němcové
Tomáš Kobza tel. 739 344 179
Stolní tenis
středa 18.00 – 19.00		
Katolický dům Zábřeh
František Kubíček tel. 732 466 218
Cvičení ženy
pondělí 17.00 – 18.00		
Katolický dům Zábřeh
		
Laďka Rýznarová tel. 604 113 392
LETECKO-MODELÁŘSKÝ KROUŽEK v Zábřehu zahajuje letos již 20. ročník své činnosti. Za dobu svého působení jím prošlo již mnoho desítek členů. Některým ovlivnil i
jejich budoucí povolání. Členové si zde v průběhu školního roku vyzkouší své konstruktérské dovednosti, práci s různými materiály, hlavně však se dřevem a lepidly. Vrcholem
jejich snažení bývá postavení vlastního létajícího házedla či větroně, ve finále pak sestavení si létajícího elektroletu na dálkové ovládání. Součástí kroužku bývá i výcvik dovednosti
v ovládání letu již postaveného stroje v režimu „učitel- žák“ na modelářském letišti. Noví
zájemci, kteří v tomto školním roce dovrší alespoň 10-ti roků se mohou přihlásit osobně
ve čtvrtek od 22. září v klubovně Katolického domu nebo telefonicky na tel. čísle 602 463
219 (Janů). Letu zdar.
Petr Janů

Ohlášky
V sobotu 17. 9. 2016 v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze uzavřou církevní manželství
Jiří Fouček z Rapotína a Kamila Bartošová ze Zábřehu
V sobotu 17. 9. 2016 v kostele sv. Barbory v Zábřeze uzavřou církevní manželství
Mgr. Rudolf Tomori z Humenné na Slovensku a Ing. Jana Lažková ze Zábřehu
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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