18. 9. 2016
Ročník XXIII., číslo 37
25. 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 nám uložil, abychom milovali tebe a bližního,
neboť v tom je smysl a naplnění všech ustanovení posvátného zákona;
dej nám sílu, abychom zachovávali tvá přikázání, naplnili je láskou,
a tak vešli do věčného života.
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 113

Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého

1: Am 8,4-7

2: 1 Tim 2,1-8

Ordinárium: Ebenovo č. 504

příště latinské č. 509

První věc, ke které vybízím,
je tato:
ať se konají modlitby prosebné,
přímluvné i děkovné
za všecky lidi,
za krále a všechny, kdo mají moc,
abychom mohli vést život
pokojný a klidný,
v opravdové zbožnosti
a počestnosti.

1 Tim 2,1
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Ev. Lk 16,1-13

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Úterý 20. září
památka sv. Ondřeje Kim Taegona, Pavla Chong Hasanga a druhů
Středa 21. září svátek sv. Matouše
pátek 23. září
památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
MALETÍN. Tuto neděli 18. září v 15.00 hod. budeme slavit mši svatou v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.
P. František Eliáš
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.
NABÍDKA KALENDÁŘŮ. Na pultech obchodů se již objevují kalendáře na rok 2017.
I prodejna, recepce Barborka, přichází s nabídkou kalendářů s církevním kalendáriem,
stolních i závěsných kalendářů a diářů na příští rok. Můžete si u nás vybrat i z nejrůznějších druhů – květinové, přírodní a zvířecí motivy, věda a technika, dětské motivy a mnoho
dalších. Rovněž nabízíme Cyrilometodějský kalendář na čtení.
Knižní novinky:
AMORIS LAETITIA – Radost z lásky – nová encyklika papeže Františka o lásce v rodině
NEBESKÝ ŽEBŘÍK – je považován za jedno z nevlivnějších mystických děl a těší se mimořádné oblibě.
Recepce je otevřena každý všední den od 7.00 do 16.30 hodin.
Přejeme vám klidný podzim a těšíme se na vaši návštěvu. Pracovníci recepce.
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,
vysavač, 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
V BARBOŘE ZAZNÍ FLÉTNA A HARFA. Zahajovací koncert nové sezony hudebního cyklu Bravo připravil kulturní
dům na neděli 25. září. V kostele sv. Barbory vystoupí renomovaní umělci brněnské filharmonie – její první flétnista Petr Pomkla a první harfistka Ivana Švestková Dohnalová,
kteří jsou žádanými sólovými hráči vystupujícími na koncertech a hudebních festivalech v mnoha zemích Evropy či Asie. Program recitálu, který má
začátek v 16 hodin, nabídne skladby J. S. Bacha, Štěpána Raka nebo fantazii pro flétnu
a harfu francouzského skladatele Françoise Borneho. Držitelé slevové karty Bravo zaplatí
za vstup padesátikorunu, ostatní 80 Kč, děti mají vstup zdarma.
PhDr. Zdenek David
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SLAVNOST SV. VÁCLAVA V ZÁBŘEZE

Převoz, již požehnaného zvonu, který nese jméno sv. Františka
z Assisi od chrámu sv. Bartoloměje do kostela sv. Barbory bude
v předvečer slavnosti, v úterý 27. září v 17.00 hod.
Už dnes zveme zejména rodiče s dětmi, které doprovodí zvon
při jeho cestě do kostela sv. Barbory.
Hlas nově odlitého zvonu se poprvé rozezní o Slavnosti sv. Václava ve středu 28. září, před slavnostní mší svatou v 8.30 hod
KATOLICKÝ DŮM
Dobrá zpráva pro všechny hospodyňky – ve středu 28. září nemusíte vařit! Na tento den totiž připravujeme tradiční akci nazvanou SVATOVÁCLAVSKÝ BRAMBORÁK a kromě „chuťovky“, podle které je akce nazvána, Vám nabídneme i bohaté
„bramborové“ menu. Připraven rovněž bude bílý i červený burčák a bohaté občerstvení všeho druhu. Od 12. hodin pak příjemné melodie k poslechu
i tanci zahraje populární dvojice VAŠEK a PEPA. V rámci odpoledního programu se představí dechová hudba ROZMARÝNKA, pro děti bude připraven skákací hrad, oblíbená
tombola … zkrátka a dobře PŘIJĎTE POBEJT.
		
Na setkání při akci Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

FARNOST ZVOLE, OBEC LUKAVICE

O Slavnosti sv. Václava ve středu 28. 9. 2016 v 10.00 hod. jste také zváni na slavnostní bohoslužbu celebrovanou zábřežským děkanem P. Františkem Eliášem, při které bude požehnána kniha „Vzpomínka na domov“ od Jaroslava Střechy, vydaná k jeho nedožitým 90.
narozeninám.
Ing. Vladimír Velický, starosta obce Lukavice
***

SETKÁNÍ KRONIKÁŘŮ FARNOSTÍ
(nejen) DĚKANÁTU ZÁBŘEH

V pondělí 10. října v 17.00 hod. se v bývalé ZUŠ v Zábřeze
na Farní 9 uskuteční setkání kronikářů. Zveme nejen farní
kronikáře k besedě s paní PhDr. Hanou Jarmarovou na téma
vedení kronik. Pokud budete chtít, kroniky, které vytváříte,
vezměte s sebou.
P. František Eliáš, děkan
POUŤ NEMOCNÝCH KE SVATÉ BRÁNĚ NA VELEHRAD 5. 10. 2016
Tak jako papež František pozval nemocné na pouť ke Svaté bráně do Říma, tak i naše arcidiecéze nabízím nemocným podobnou možnost. Byl vybrán Velehrad, protože je dostupný
a bezbariérový.
Začátek v 10.00 hod. u kaple „Cyrilky“ – cesta milosrdenství ke Svaté bráně a průchod do
baziliky. V 11.00 mše svatá s arcibiskupem Janem Graubnerem.
Od 13.00 přednášky, adorace, možnost přijetí svátosti smíření, v 15.00 zpívaná korunka
k Božímu milosrdenství a požehnání.
Máte-li zájem o oběd v jídelně Stojanova, je možné si jej objednat do 3. 10. 2016 na tel.
572 571 420 nebo 733 741 896.
red.
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PŘÁTELÉ MAMONU Lk 16,1-13
Při čtení dnešního evangelia se možná někdo pohorší, když slyší, jak pán pochválil svého
nepoctivého správce, za to, že jednal prozíravě. Nebál se domluvit s dlužníky, ošidit svého
pána o část dluhu, jen aby si sjednal přátele, až ho pán zbaví správcovství.
Ovšem Pán Ježíš tímto příměrem chtěl poukázat právě na to, jak lidé ve světě jsou chytří,
mazaní, jak umí prozíravě jednat ve svůj prospěch bez zřetele na mravní stránku věci, zatímco lidé světla, tedy i my, věřící, si často neuvědomujeme, jaké hodnoty nám víra poskytuje, a nesnažíme se jich plně využít.
Ježíš pro věci tohoto světa používá slovo „mamon“ a poukazuje na to, že tento mamon
může vést k neštěstí člověka, ale také k jeho velikému dobru.
Pan Ježíš radí, udělat si z tohoto nepřítele přítele.
Dnes je takovým „zhoubným mamonem“ pro člověka kariéra, snaha dosáhnout co nejvyššího společenského postavení za každou cenu, bez ohledu na přátele a spolupracovníky.
Ale kolik dobra pro společnost, podnik i svou rodinu by takový „dobře postavený“ člověk
mohl vykonat! Vždyť vyšší postavení je dar i odpovědnost. I my se často dovoláváme přízně těchto lidí.
Druhým nejčastějším nepřítelem člověka i společnosti bývá honba za penězi. Kolik duší
bylo zabito pro bohatství, kolik bylo okradených chudáků, přivedených na mizinu, zničených majetků, lidských existencí, rozpadlých manželství a opuštěných dětí! O čem všem
by mohl vyprávět kousek papíru s natištěnou hodnotou bankovky…
Ale kolik dobrého by mohl bohatý člověk díky penězům vykonat! A jaké Boží požehnání
kyne boháčům, kteří své peníze užívají k dobru své rodiny i společnosti, kteří budují podniky, zakládají nadace, přispívají na dobročinné účely. Je pravda, že do Božího království
i boháč může projít uchem jehly.
A třetí hodnota, která je pro dnešní společnost mamonem? Síla a krása těla. Jak závažnou
roli dnes hraje ve společnosti. Tyto hodnoty vedou často ke kultu těla a k neblahé smyslnosti. Kolik bolestí, nemocí až tragédií přivedl kult těla jednotlivcům, rodinám, ale i celým
národům. Krása je úžasná i strašná věc. Skrze ni zápasí ďábel s Bohem a dějištěm je lidské
srdce a výsledkem šťastná či nešťastná věčnost!
A přece, když Bůh dal sílu muži a krásu ženě, pak jim to dal jedině proto, aby se tyto hodnoty staly pro ně i pro druhé opravdovými dary k dobru všech. Vždyť v síle muže je odlesk
síly samého Boha a v kráse ženy pak odlesk krásy Panny Marie, Matky Boží.
Ze všech zjeveních ji známe jako krásnou dívku, či ženu. Čistá krása, ryzí pohled, milý
úsměv otevírají lidem srdce i ruce… Mládí a krása jsou všemohoucí…
Kdo tyto dary má, ať děkuje Bohu za ně, a snaží se je využívat k dobru všech. Staří Řekové používali výraz KALOKAGATHIA – což znamenalo, že krásné a dobré, krása a ctnost
patří k sobě a mají mnoho společného. Co není zároveň dobré, nemůže být krásné a naopak.
Když dnešní zamyšlení shrneme do takového zlatého pravidla, pak věcí tohoto světa –
kariéry, peněz, síly i krásy máme užívat nakolik, nakolik nás vedou k Bohu, a zříkat se jich
natolik, nakolik nás odvádějí od Boha a věčné spásy. K tomu nás vede Kristovo evangelium i Desatero. Panno Maria, Boží Matko, pomáhej nám v tom.
P. Antonín Pospíšil
V modlitbě můžeme najít vždy dostatek síly a naděje k tomu, abychom dále existovali
s naprostou důvěrou v budoucnost. ( JACQUES PHILIPPE)
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mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 4. září: Mohelnice 3.573; Studená Loučka 689; Úsov 875 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
 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
Opravy kapliček. Nadřízenými orgány byly dány pokyny, aby byly provedeny jejich opravy svépomocí. Pro opravu těchto památek měl pochopení
předseda místního JZD Josef Hönig, který vykonal kus poctivé práce. Rovněž administrátor přiložil ruce k dílu, dělal veškeré potřebné práce.
Oprava kaple sv. Marka, která měla rozbité dveře, byla vykradena, stěny nemravně pomalovány a rozbitá okna, trvala tři měsíce. Na vápenné omítce nad oltářem byly nalezeny německé nápisy z roku 1803 až 1811, kdy asi byla kaple otevřena a milenci zde psali prosebné
vzkazy k tomuto světci. Uprostřed na klenbě byla odkryta freska, která byla ponechána.
Materiál na opravy dodalo JZD, práce dělal z části zedník JZD. Na oltář dal farní úřad sošku Pražského Jezulátka, do jednoho výklenku velký obraz Panny Marie, do druhého sochu
Kristovu z kaple sv. Leonarda. Patronát nad touto kaplí převzal pan Šmoldas s manželkou.
V kronice jsou nalepeny fotografie pracovníků při opravách.
Kaple sv. Leonarda (u starého cukrovaru k Úsovu) byla též v ubohém stavu. Byl dokonce
názor kapli zbourat a postavit zde autobusovou zastávku. Kaple byla spíše skladištěm obrazů a obrázků, které tam uložili Němci při odsunu v roce 1946. Vše bylo znečištěné a poničené. I zde se opravovalo za pomoci JZD. Ornamenty na fasádě byly zachovány. Malby
provedl pan Sládek. O kapli se bude starat paní Jarmarová. (Oprava byla opět zdokumentována fotografiemi.)
V nejubožejším stavu byla kapička sv. Šebestiána u Křemačovského rybníku. Byla bez dveří s rozbitou střechou a poničeným štítem a oltářem. Byla vykradena, stěny pomalovány
sprostými nápisy. Dle lidí to bývala nejpěknější kaplička. Pro nedostatek času byla oprava
posunuta na příští rok.
Bartoš H.

postřelmovsko

postřelmovsko

V neděli 25. září slaví farnost Postřelmov svého patrona – svatého Matouše. Mše svatébudeme slavit v 8.00 a v 11.00 hod. Svátostné požehnání v 15.00 hod.
P. Vladimír Jahn

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 11. 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.
HODY V KOSOVĚ oslavíme v neděli 25. září při mši sv. v 11.15 hod.
NA POUŤ K ANDĚLŮM STRÁŽNÝM V KAPLI V KRASÍKOVĚ příjďte v neděli 2. října
ve 14.00 hodin.
P. Jaroslav Přibyl
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 11. září: Domov důchodců sv. Zdislavy 172; Jakubovice 845; Červená
Voda na Haiti 100; Písařov 884; Mýnický Dvůr 4.231Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
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
Nabídka zpovědi s cizím zpovědníkem bude v pátek 23. 9. od 17.00 hod. v červenovodském kostele.
Farnost Červená Voda všechny zve na pouť do červenovodského kostela sv. Matouše,
a to v neděli 25. 9. v 9.00 hod.
Při mši svaté zazpívá zábřežský smíšený pěvecký sbor Carmen, po mši svaté bude následovat ještě krátký koncert. Svátostné požehnání bude ve 14.30, účast přislíbil P. Libor Botek,
bývalý červenovodský farář. Po požehnání jste zváni na faru na kafe.
Mše svatá v Janoušově bude v neděli 25. 9. v 16.00 hod. Po mši svaté jste srdečně zváni na
žehnání nové kapličky, kterou postavil pan Josef Uherko na Lhotkách (část Janoušova).
Farnost Červená Voda pořádá v rámci Roku Milosrdenství pouť ke svaté bráně v Olomoucké katedrále, a to v úterý 4. 10. 2016.
Na programu je mše svatá v katedrále, prohlídka katedrály, arcibiskupského paláce, kněžského semináře a zámku v Náměšti na Hané.
Oběd bude zajištěn v jedné olomoucké restauraci.
Odjezd z Červené Vody pod kostelem v 6.00 hod., ze Zábřeha Valové v cca 6.45. Můžeme
vás vyzvednout i na jiných místech (po dohodě s paní Kubitovou).
Cena 350 Kč zahrnuje dopravu, oběd, vstupné. Přihlášky na tel. 737869214 (Marie Kubitová).
P. Radek Maláč

farnosti spravované z klášterce
Sbírky z neděle 11. září: Jedlí 2.200; Svébohov 1.800; Klášterec 1.200 Kč.
P. Wladyslaw Mach, SDS
STAVTE DRAKY! Římskokatolická farnost Svébohov srdečně
zve všechny příznivce sportu, pobytu v přírodě a legrace (všech
věkových kategorií) na XVII. ročník „Podzimní drakiády“, který se koná v neděli 25. září 2016 od 14.00 hod ve Svébohově
„Na padělku“.
Letos chceme ocenit zvláště ty draky, které si stavíte doma.
Drakiádu doplní tradiční soutěže i občerstvení.
Na hojnou účast, dobrý vítr a kupu legrace
se těší pořadatelé
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lošticko

lošticko

lošticko

Sbírky z neděle 11. září na potřeby farnosti: Loštice 4.006; Moravičany 5.509 Kč.
Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!
P. Kristián Libant, CM
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili do přípravy „poděkování za úrodu‘‘.
Pán ať vás za to odmění.
P. Kristián Libant, CM
Ve čtvrtek 22. 9. v 19.00 hod. budeme v našem moravičanském letním kině opět promítat film natočený na motivy skutečné události: „Chlapec v pruhovaném pyžamě“ Vstup
volný.
SLAVNOST SV. VINCENCE DE PAUL. Příští neděli 25. září slavíme v 8.00 v Moravičanech a v 11.00 v Pavlově slavnost sv. Vincence de Paul, zakladatele Misijní společnosti,
a ve 14.00 hod. v Obectově výroční mši sv. u kaple sv. Václava.
V Lošticích budeme slavit svátek sv. Vincence de Paul v den jeho památky, v úterý 27. 9.
v 18.00 hod.
ZVEME VŠECHNU MLÁDEŽ, DUCHEM MLADÉ A RODINY NA EVANGELIZAČNÍ
CHVÁLY, SVĚDECTVÍ, PROMÍTÁNÍ, MODLITBY ATD.
Evangelizační kapela Betel z Hlohovca (SVK) přijede v sobotu 1. 10. 2016. Od 15.00 hod.
bude účinkovat na farním dvoře v Moravičanech. Více informací příště.
P. Kristián Libant, CM
BLAHOPŘEJEME.
Dne 15. 9. 2016 oslavil pan Svatopluk Krbec z Moravičan 80 let.
Přejeme mu hodně Boží milosti, pevné zdraví a ochranu od Panny Marie.
Farníci z Moravičan, Doubravic a Mitrovic

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 11. září: Štíty 1.220; Cotkytle 510; Horní Studénky 1.150 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán svým požehnáním.
P. Jacek Bronczyk
 Tuto neděli 18. září je ve farnosti Štíty sbírka na opravu fary.
V neděli 25. září bude bohoslužba pro děti.
SOBOTA 24. ZÁŘÍ 11.00 HOD. ŽEHNÁNÍ ZVONU V HEROLTICÍCH, CELEBRUJE
MONS. JOSEF HRDLIČKA
Ve středu 28. září o Slavnosti sv. Václava pořádáme pouť
na Horu Matky Boží u Králík. Pěší poutníci vyjdou z Horních Studének v 8.00 hod.
Korunka k Božímu milosrdenství a křížová cesta u kapliček v Králíkách začne v 15 hod.,
mše svatá v 16.00 hod.
P. Jacek Bronczyk
***
DUBICKO
 Dubické hody oslavíme tuto neděli 18. 9. v 10 hodin mší svatou. Odpoledne v 15.00 hodin bude svátostné požehnání
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Sbírky z neděle 11. září: Zábřeh 9.450; Zvole 6.190; Hynčina 510; Postřelmůvek 1.550 Kč.
Dary Zábřeh – na Haiti 1.000; na potřeby farnosti 10.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.			
P. František Eliáš
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 svou činnosti
pro školní rok 2016-2017 ve čtvrtek 22. září. 2016 v 16.00 hod.
v klubovně Katolického domu, ulice Sušilova 38, Zábřeh.
Noví zájemci, kteří v tomto školním roce dovrší alespoň 10-ti
roků se mohou přihlásit osobně, pravidelně každý čtvrtek ve
výše uvedené klubovně nebo i telefonicky na č. 602 463 219.
Petr Janů
Mateřské a rodinné centrum HNÍZDO (Masarykovo náměstí 7) vás zve
 v úterý 20. září, 9.30 – BIO potraviny s Billou, beseda na téma bio potravin
 ve středu 21. září v 16.00 hod. v klubovně hnízda – Maňáskové divadélko
	O ČERVENÉ KARKULCE a O VELIKÉ ŘEPĚ
 v úterý 27. září – přednáška Ing. Mgr. Marie Jílkové „Internet dobrý sluha, zlý pán.
Pro bližší informace čtěte na www.hnizdozabreh.cz.
Irena Švédová
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 21. září 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. (FI 23)
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
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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