25. 9. 2016
Ročník XXIII., číslo 38
26. 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, ty ukazuješ svou všemohoucnost nejvíce tím,
že se smilováváš a nenecháváš nás bez pomoci;
posiluj nás svou milostí, abychom vytrvale usilovali o dosažení toho,
co nám slibuješ, a došli do nebeské slávy.
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

Duše má, chval Hospodina!

1: Am 6,1a.4-7
2: 1 Tim 6,11-16
Ordinárium: latinské č. 509
příště Olejníkovo č. 502

„Běda těm,
kdo si zpupně žijí na Sióně,
bezstarostně na samařské hoře!
Léhají na ložích ze slonoviny,
hoví si na divanech,
jídají jehňata ze stáda a telata
vykrmená v chlévě.
Prozpěvují si za zvuku harfy,
vymýšlejí si jako David hudební nástroje.
Z misek pijí víno,
nejlepším olejem se natírají,
ale nad Josefovou zkázou se netrápí.

Am 6,4
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Úterý 27. září památka sv. Vincence de Paul, kněze
mše za Charitu v kostele sv. Bartoloměje ve 14.30 hod.
Středa 28. září Slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa a hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze
mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze v 8.30 hod.
v Nemili bude slavnostní mše svatá v 10.30 hod.
čtvrtek 29. září svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
pátek 30. září památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Tuto neděli 25. září v 15.00 hod. bude slavena mše svatá v POBUČÍ.

P. Martin Rumíšek

V BARBOŘE ZAZNÍ FLÉTNA A HARFA. Zahajovací koncert nové sezony hudebního cyklu Bravo připravil kulturní dům na tuto 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. Zdeněk David

SLAVNOST SV. VÁCLAVA V ZÁBŘEZE

V úterý 27. září v 17.30 hod. bude požehnaný zvon sv. Františka
slavnostně převezen na koňském povozu ke kostelu sv. Barbory a
s pomocí autojeřábu vytažen na věž. V horním kostele bude možné zhlédnout krátkometrážní film Jana Šmída o odlévání zvonu sv.
Františka „Ze zvoníků zvonaři“. Poprvé se nový zvon rozezní až následující den, na sv. Václava, dne 28. září v 9.30 hod., tedy přesně 100
let od doby, kdy v první světové válce umlkl jeho předchůdce. Podle
zprávy ve farní kronice zvony před válečnou rekvizicí naposledy zazvonily právě 28. září 1916 v 9.30 hodin. Z farního kostela byly tehdy zabaveny zvony sv. Bartoloměj, sv. Josef a Salvátor, z horního kostela sv. Barbory pak
zvon sv. Františka.
Aleš Pátek
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, pivní speciály 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
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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 požehná
knihu „Vzpomínka na domov“ od Jaroslava Střechy, vydanou k jeho nedožitým 90. narozeninám.
Ing. Vladimír Velický, starosta obce Lukavice
POSTŘELMŮVEK. Ve středu 28. září po mši svaté, která začíná v 9.00 hod. a při které
oslavíme nejen sv. Václava, ale také patrony kaple, sv. archanděly, požehná otec Bohuslav
opravený dřevěný kříž.
Za farníky František Kulil
PATROCINIUM V HNĚVKOVĚ. V neděli 2. října při mši svaté v 10.30 hod. oslavíme
svaté patrony hněvkovské kaple, anděly strážné.
P. František Eliáš
HODY V PIVONÍNĚ slavíme také 2. října, mše svatá ve 14.30 hod.

P. Martin Rumíšek

DĚTSKÉ SPOLEČENSTVÍ VE FARNOSTI ZVOLE.
Od měsíce října bude opět probíhat dětské společenství. Sejdeme se vždy první středu v měsíci v Rájci na č. 37 (Papouškovi, Václavkovi) od 17.30 do 18.30 hod.
Všechny děti jsou vítány. První setkání bude 5. října.
Veronika Papoušková
Mateřské a rodinné centrum HNÍZDO (Masarykovo náměstí 7) vás zve
v úterý 27. září na přednášku Ing. Mgr. Marie Jílkové „Internet dobrý sluha,
zlý pán“. Pro bližší informace čtěte na www.hnizdozabreh.cz. Irena Švédová
EXPEDICE ANNABERG. Všichni chlapi jsou opět zváni k prožití dobrodružného víkendu pro táty s dětmi na salesiánské základně na Anenském
vrchu v Jeseníkách, a to ve dnech 14. – 16. října. Přihlašování a bližší informace na mailu
„osikora@seznam.cz“.
		
Ondřej Sikora
MALETÍN. V neděli 16. října uzavřeme po mši svaté, která začne v 15.00 hod., letošní
MOTORKÁŘSKOU SEZÓNU.
P. František Eliáš
VE ČTVRTEK 10. listopadu V  17.00 HOD. SE V  KATOLICKÉM DOMĚ V ZÁBŘEZE USKUTEČNÍ SETKÁNÍ
PASTORAČNÍCH A EKONOMICKÝCH RAD SE SPOLUPRACOVNÍKY DĚKANA (účetní, technický administrátor,
pastorační pracovnice Charity, vedoucí rodinného centra
Hnízdo a zástupce katechetů).
!!Účast nutná, zapište si do diáře!!

Ohlášky
V sobotu 1. října 2016 v zámecké kapli v Loučné uzavřou církevní manželství
Josef Jílek z Králce – Dolních Studének a Jana Hamplová z Lukavice
V sobotu 8. října 2016 uzavřou církevní manželství v kapli sv. Matouše v Hrabové
Jiří John z Olšan a Magdalena Breknarová z Hrabové
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BOHÁČ A LAZAR Lk 16,19-31
Podobenství, uvedená v evangeliích, jsou i z hlediska uměleckého považována za perly literatury.
To dnešní o boháči a Lazarovi nechce říci, že všichni boháči přijdou do věčného zatracení,
a že všichni chudáci budou v nebi. Nám dnes půjde o skutečnost, která je vyjádřena v posledních verších evangelia: „I umřel ten chudák a andělé ho přenesli k Abrahamovi; zemřel
i ten boháč a byl pohřben. A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a
u něho Lazara… Řekl: Prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného domu, neboť mám pět
bratrů, ať je varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk. Ale Abraham mu odpověděl:
Mají Mojžíše a Proroky, ať je poslouchají!“
Boháč se pokusil Abrahama přesvědčit, že bratři uvěří a změní svůj život, když k nim přijde někdo z těch, kdo zemřeli. Abraham na to odpověděl: „Neposlouchají-li Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.“
Často i my slyšíme: „Kdyby někdo přišel z nebe nebo vstal z hrobu, pak uvěřím, že je Bůh,
posmrtný život, nebe a peklo. Ale takhle, co z toho budu mít, abych věřil, postil se, chodil ke zpovědi?
Sám Pán Ježíš byl v podobné situaci. Lidé mu neuvěřili, ba ještě se mu vysmáli a na kříž
ho přibili. Jeho současníci byli svědky jeho zázraků i jeho vzkříšení z mrtvých, a přece vše
bylo marné, svá srdce neobrátili k Bohu a zůstali ve své nevěře.
A co dnes? Panna Maria se zjevila na mnoha místech a kolik lidí uvěřilo a změnilo svůj život? V Paříži má sídlo kancelář, která zkoumá uzdravení v Lurdech. Komise od dob zjevení Panny Marie, tedy za více než 100 roků, uznala 660 zázračných uzdravení, církev sama
z tohoto počtu uznala jen 65. A přece jen pro velmi malý počet lidí byla tato skutečnost
příčinou k obrácení na víru.
Co je dnes pro kněze nejbolestnější? I kdyby mluvil hlasy andělskými – lidé mu přece nevěří. Jako by byli z jiné planety a on mluvil o věcech, které se jich netýkají. Taková je situace kněze v dnešním světě.
Co k tomu říci? Nic víc, než to, že náš život se nedá vymezit kolébkou a hrobem – a pak
už nic…Kdo z nás má zajištěno, že se jeho život v příští chvíli nedostane do ohně smrti, a
snad i do ohně věčného! Je proto rozumné tento oheň hasit zavčas upřímnou vírou, spravedlivým životem a dobrými skutky blíženecké lásky.
Problém je v tom, že nemůžeme postavit Boha a jeho království „na stůl“, aby se jich každý
mohl dotknout. Člověk může svýma očima vidět jen to, co Bůh není.
Víra, o kterou nám jde, je určitým dobrodružstvím, protože za jedinou a základní skutečnost ve světě neuznává pouze věci hmatatelné. Věřit znamená rozhodovat se pro to, co je
neviditelné, co je nad náš rozum, ale co zároveň není proti našemu zdravému rozumu.
Člověk ze své podstaty je člověk věřící. Když neuvěří v pravého Boha, věří v bůžky všeho
druhu. S nevěrou v pravého Boha jde ruku v ruce veliká víra v různé jasnovidce, kartářky,
amulety, astrology. Není už dnes novin, které by neuveřejňovaly horoskopy. A kolik lidí
těm nesmyslům věří!
Bože, Duchu Svatý, Duchu moudrosti a rozumu, zachovej zvláště nás věřící v moudrosti života, abychom i nadále pevně věřili a svou naději vložili do opravdové víry, Boží pravdy.
Vždyť jen tak můžeme dojít do blaženého lůna Abrahámova.
P. Antonín Pospíšil
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DUBICKO
Rekonstruovaný Dům pro seniory si můžete prohlédnout v den OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, v neděli 25. září od 17.00 hod.
Je připraven kulturní program, prohlídka nově budovaných bytů, občerstvení i skákací hrad pro děti.
Václav Hampl, starosta

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírky z neděle 18. září: Loštice 2.814; Moravičany 1.721 Kč.
Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!

P. Kristián Libant, CM

Tuto neděli 25. září ve 14.00 hod. slavíme Svatováclavskou mši svatou u kaple sv. Václava
v Obectově.

SLAVNOST SV. VINCENCE DE PAUL
V Lošticích budeme slavit svátek sv. Vincence de Paul, zakladatele
Misijní společnosti sv. Vincence de Paul v den jeho památky, v úterý 27. září.
Svátek s námi přijedou oslavit sestry Vincentky z několika českých
komunit. Začneme v kostele v 17.15 hod. modlitbou nešpor a litaniemi ke sv. Vincencovi, následovat bude prezentace, která přiblíží život sv. Vincence a v 18.00 hod. sváteční mše svatá.
 Ve čtvrtek 29. 9. v 19.00 hod. v našem moravičanském letním kině budeme promítat
film „Bůh není mrtvý“. Vstup volný.
ZVEME VŠECHNU MLÁDEŽ, DUCHEM MLADÉ, CELÉ RODINY, ALE TAKÉ BIŘMOVANCE, NA EVANGELIZAČNÍ CHVÁLY, SVĚDECTVÍ, PROMÍTÁNÍ A MODLITBY. PŘIJĎTE PROŽÍT ČAS NAPLNĚNÝ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTÍ.
Evangelizační kapela Betel z Hlohovca (SVK) přijede v sobotu 1. 10. 2016. Program
začne v 15.00 hod. na farním dvoře v Moravičanech.
V tomto školním roce se na VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ přihlásilo 16 žáků druháci
z Loštic i Moravičan v úterý ve 14.30 na faře v Lošticích;
třetí až sedmý ročník v úterý v 15.45 v Moravičanech na faře;
osmáci a starší, tj. biřmovanci, se setkají ve středu po večerní mši svaté, tj. v 18.45 na
farním dvoře v Lošticích.
Od 2. října začínají, vždy první neděli v měsíci, také MLÁDEŽNICKÉ MŠE SVATÉ. Poprvé bude mládežnická mše slavena 2. 10. v Moravičanech.
Husův sbor a římskokatolická farnost v Lošticích vás v neděli 2. října
srdečně zvou do husitského kostela v Lošticích na EKUMENICKOU
BOHOSLUŽBU s kulturním programem. Začátek ve 14.00 hod.
P. Kristián Libant, CM
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 18. září: Domov důchodců sv. Zdislavy 89; Jakubovice 2.356; Červená
Voda 2.754 + dar na Haiti 200; Mlýnický Dvůr 1.180 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
 Farnost Červená Voda všechny zve na pouť do červenovodského kostela sv. Matouše, a to tuto 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.
 Možnost zpovědi s cizím zpovědníkem je v pátek 23. 9. od 17.00 hod. v červenovodském kostele.
 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 bude mše svatá v katedrále, prohlídky 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. 737 869 214 (Marie Kubitová).
		
P. Radek Maláč
POŘAD BOHOSLUŽEB VE STŘEDU 28. 9. NA SLAVNOST SV. VÁCLAVA:
Jakubovice 15.30, Písařov 16.30, Červená Voda 18.00 hod.
- Senioři se setkají ve čtvrtek 29. 9. v 8.00 v kostele a následně na faře v Červené Vodě.
- Biřmovanci se setkají v neděli 2. 10. v 15.00 hod. na faře v Červené Vodě.
- Vedoucí buněk se setkají v neděli 2. 10. v 18.00 hod. na faře v Červené Vodě.
		
P. Radek Maláč

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 18. září na opravy: Štíty 4.370; Cotkytle 2.710; Horní Studénky 6.840 Kč.
Všem štědrým dárcům, kteří přispěli na opravy ve farnostech, ať odplatí Pán svým požehnáním.
P. Jacek Bronczyk
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 hod.

P. Jacek Bronczyk,

KONCERT GRANDE MORAVIA – kulturní dům Štíty v pátek 30. 9. v 19.00 hod.
Vstupné dobrovolné.
V sobotu 1. října v 8.00 hod. bude v kostele ve Štítech MARIÁNSKÉ VEČEŘADLO
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mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 18. září: Mohelnice 3.661; Studená Loučka 590; Úsov 604 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara

postřelmovsko

postřelmovsko

Tuto neděli 25. září slaví farnost Postřelmov svého patrona – svatého Matouše. Mši svatou
budeme slavit v 8.00 a v 11.00 hod., svátostné požehnání v 15.00 hod.
V neděli 2. 10. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 2.555 Kč)
a v Chromči na farní kostel (minule 1.810 Kč).
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
SLAVNOST SV. VÁCLAVA oslavíme ve středu 28. 9. v Chromči v 16.30 a v Postřelmově
v 18.00 hodin
	V neděli 2. 10. oslaví obec Leština svého patrona sv. Václava. Mše svatá bude mimořádně ve farním kostele v Lesnici v 8.00 hod.
	V neděli 2. 10. slaví také obec Hrabišín svého patrona archanděla Michaela. Mše sv.
bude v Hrabišíně v 11.00 hodin.
	Nedělní mše svatá v Chromči bude v sobotu 1. 10. v 18.00 hodin, v Postřelmově v
neděli v 9.30 hodin.
 V sobotu 1. 10. bude mariánská pobožnost v Postřelmově od 9.00 hodin. Všichni
jsou srdečně zváni.
P. Vladimír Jahn

farnosti spravované z tatenice
 SETKÁNÍ SPOLEČENSTVÍ MODLITBY MUŽŮ, bude tuto neděli 25. září na tatenické faře.
 NA POUŤ K ANDĚLŮM STRÁŽNÝM DO KAPLE V KRASÍKOVĚ jste zváni v neděli 2. října ve 14.00 hodin.
P. Jaroslav Přibyl

farnosti spravované z klášterce
Sbírky z neděle 18. září: Jedlí 2.300; Svébohov 6.500; Klášterec 1.500 Kč.
		
P. Wladyslaw Mach, SDS
SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ VE VÁCLAVOVĚ 25. 9. 2016
Neděle 25. 9. od 15.00 Divadlo Hysterie: „Tak trochu Bajaja“; od 20.00 sousedské posezení.
SLAVNOST SV. VÁCLAVA – STŘEDA 28. 9. 2016, mše svatá v kapli sv. Václava v 10
hodin (Jedlí v 17.00; Svébohov 18.00 hod.)
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI SVÉBOHOV v úterý 4. 10. 2016 zahájíme mší svatou v 10.00 hod., adorace před vystavenou Nejsvětější
svátostí bude do 17.00 hod., kdy adorační den ukončíme svátostným
požehnáním.
P. Wladyslaw Mach, SDS
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Sbírky z neděle 18. září: Zábřeh 9.920; Zvole 3.750 Kč. Dary Zábřeh – na misie 1.000; na
potřeby farnosti 1.000; na květiny do kostela 500 Kč; z kaple na Skaličce – na kostel sv.
Bartoloměje 1.000; na TV NOE 500; na Proglas 600 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
OD KONCE ZÁŘÍ BUDE V ZÁBŘEHU PROBÍHAT DESETITÝDENNÍ 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.
VZDĚLÁVACÍ KURZ. V sobotu 1. 10. 2016 v 8.00 hod. se v bývalé ZUŠ
(u kostela) uskuteční další setkání v rámci Vzdělávacího kurzu. Přednáškou s názvem „Světové dějiny církve“ zahájíme již šestý blok vzdělávání
nazvaný „Církevní dějiny“. P. Milan Palkovič nás seznámí s následujícími tématy: šíření církve a pronásledování křesťanů, oddělení pravoslavné
církve, křížové výpravy, vznikající řády, trojpapežství a význam koncilu
v Kostnici, reformace a anglikánství, Trident, I. a II. vatikánský koncil. Řeč bude také o čarodějnických procesech v šumperském děkanátu. Další setkání se uskuteční 15. 10. 2016.
Na téma „České dějiny církve“ bude přednášet Jaroslav Šebek, doc. Mgr., Ph.D. Přijměte
srdečné pozvání.
Vše dobré přeje Mgr. Luděk Diblík
DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MODLITEB MATEK
Všechny maminky, které se v našich farnostech modlí ve skupinkách
„Modlitby matek“, zveme ke společnému setkání. Děkanátní setkání se
bude konat v pátek 7. října v budově bývalé ZUŠ na Farní ulici od
16.30 hod. Na programu bude slovo koordinátorek, vzájemné sdílení,
prostor pro dotazy, osobní svědectví a společná modlitba. Nebude chybět ani malé občerstvení.
Srdečně zveme také maminky, babičky, kmotry i duchovní matky, které tato modlitební
společenství sice nenavštěvují, ale rády by se setkání také zúčastnily, případně by se o hnutí „Modlitby matek“ rády dozvěděly něco více.
Za MM Lenka Hamplová, 731 626 506
Knížka s názvem POVSTÁNÍ Z PRACHU – TRADIČNÍ LITURGIE A OBNOVA CÍRKVE polského autora a znalce gregoriánského chorálu a polyfonie dr. Petra Kwasniewského
vyjde v nejbližších dnech v českém nakladatelství Hesperion.
V ČR bude kniha uvedena a prezentovaná na dvou místech: V pátek 14. října v Praze na
Strahově a následně v neděli 16. října v Olomouci, kde za tím účelem bude mimořádně sloužena zpívaná mše sv. podle misálu z roku 1962, kterou bude sloužit mladoboleslavský kaplan, publicista a překladatel P. Štěpán Smolen. Uskuteční se v kostele sv.
Michala v 15.00 hod. Hudebně ji doprovodí osobně autor knihy.
Samotná prezentace bude v přednáškovém sále kláštera bratří Dominikánů na Slovenské
ulici (vstup z ulice Studentská).
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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