31. 1. 2016
Ročník XXIII., číslo 4
čtvrtá 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

Prosíme tě, Bože, posilni nás svou milostí,
abychom tě milovali celým srdcem a abychom měli
opravdovou lásku také ke všem lidem.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti

Žalm 71
1: Jer 1,4-5.17-19
2: 1 Kor 12,31 – 13,13
Ordinárium: Olejníkovo č. 502 příště Břízovo č. 503

Kdybych měl dar prorokovat,
rozuměl všem tajemstvím,
ovládal všecko,
co se může vědět,
a víru měl v nejvyšší míře,
takže bych hory přenášel,
ale neměl lásku, nejsem nic.

1 Kor 12,32
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Ev. Lk 4,21-30

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Svátek Uvedení Páně do chrámu,
mše svaté v Zábřeze v 9.40 a v 17.30 hod.
Středa 3. února Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
Pátek 5. února Památka sv. Agáty, panny a mučednice
Úterý 2. února

ZVOLE: Tuto neděli 31. ledna v 10.15 hod. vás zveme na mši svatou do Zvole, kterou celebruje P. Pavol Kavec CM z Misijní společnosti sv. Vincence de Paul. Po skončení mše svaté
se setká pastorační rada s P. Kavcem k dalšímu upřesnění programu misií.
PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI ZÁBŘEH se sejde v pondělí 1. února v 18.00 hod.
v zasedací místnosti Charity Zábřeh. Na programu bude pastorační plán na rok 2016.
PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI SVÉBOHOV se sejde k jednání o pastoračním plánu
na rok 2016 ve čtvrtek 4. února v 18.00 hod.
P. František Eliáš

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 2016

	V úterý 2. února o Svátku Uvedení Páně do chrámu, při
mši svaté v 17.30 hod. budou zábřežské farnosti představeny
děti, které letos přijmou poprvé eucharistického Krista.
	Ve farnosti Jedlí budou letošní prvokomunikanti představeni při mši svaté v neděli 7. února.
První svaté přijímání je významnou událostí pro celé farní
společenství. Proto vás prosíme o modlitby, aby se první setkání s Kristem v eucharistii stalo pro děti začátkem hlubšího
vztahu s milujícím Bohem.
P. Martin Rumíšek
MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO ZVE:
v úterý 2. února v 9.30 hod. na besedu „Zdraví a bylinky“ (vaše osvědčené recepty)

Národní týden manželství i v Zábřehu:

v V úterý 9. února v 9.30 hod. beseda na téma „MANŽELSTVÍ JE VÍC NEŽ KUS PAPÍRU“. Besedu vede Mgr.
Marie Hojgrová
v Ve středu 24. února od 16.30 hod. v přednáškovém
sále bývalé ZUŠ, Farní 9, Zábřeh, přednáška Ing. Pavla
Mečkovského M. A. na téma: „Každý vztah je založen na
vzájemné důvěřuje. Čím větší důvěra, tím větší blízkost. Pokud tuto důvěru někdo nebo
něco naruší, vnikají do těchto trhlin vetřelci. Jak je rozpoznat? Jak se bránit?“
Hlídání dětí zajištěno v klubovně Hnízda, Masarykovo nám. 7, Zábřeh.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Vaše Hnízdo, www.hnizdozabreh.cz
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VZDĚLÁVACÍ KURZ DĚKANÁTU ZÁBŘEH
V sobotu 6. 2. 2016 v 8.00 hod. se v bývalé ZUŠ (u kostela) uskuteční další
přednáška v rámci Vzdělávacího kurzu. Tentokrát s názvem – „Nový zákon“. Přednášet bude Doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.
Touto přednáškou pokračujeme ve druhém vzdělávacím bloku, který je
nazván „Bible“.
Bez znalosti Nového zákona nelze porozumět Ježíši Kristu, tedy ani křesťanství. Přijměte
srdečné pozvání.
Mgr. Luděk Diblík
SVÁTOST SMÍŘENÍ o prvním pátku – 5. února můžete od 15.00 hod. přijmout v kostele
sv. Bartoloměje.
P. František Eliáš
V nakladatelství Paulínky ke konci ledna 2016 vyšla kniha JÁ SE
TAKÉ ZPOVÍDÁM. Podle zájmu v prvních dnech je patrné, že
na českém trhu, zvláště mezi katechety a rodiči dětí, podobný titul chyběl.
Tonino Lasconi je velmi oblíbený a uznávaný odborník na katechezi dětí a dospívajících.
Autor v této bohatě ilustrované knize nabízí čtenářům text, který je může doprovázet po celou dobu přípravy na první svatou zpověď. Vede dialog s dětmi, ptá se na jejich zkušenosti,
nabízí jim své názory, vysvětluje úryvky z Písma svatého. A to vše tak, aby dobře pochopily pravý význam svátosti smíření a připravovaly se na ni jako na důležité setkání s Ježíšem
Kristem.
Koupit si ji můžete přímo na adrese http://www.paulinky.cz/obchod.
red.

KURZ SYMPTOTERMÁLNÍ METODY
Zveme páry i jednotlivce na první setkání kurzu symptotermální metody
- v pátek 12. ledna 2016 od 18.30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Lesnice. První setkání (ze čtyř) je zdarma a nezavazuje k účasti na celém kurzu. Více na www.lpp.cz Lektorují manželé Kolčavovi (tel: 725 861 449)
Symptotermální metoda pomáhá pochopit biorytmus plodnosti ženy – pozitivní na této metodě je také to, že se muži více dovědí o svých ženách, svobodní o zdraví a otázkách, které
jsou důležité pro budoucnost rodiny, kterou jednou chtějí založit. Vše vede k prohloubení a
upevnění vztahů.
manželé Kolčavovi
LIDOVÉ MISIE VE FARNOSTECH SPRAVOVANÝCH P. M. PALKOVIČEM.
V týdnu od 31. ledna do 6. února jste zváni k účasti na akcích v rámci týdne lidových misií ve farnostech Velké Losiny, Loučná nad Desnou a Sobotín. Více se můžete dozvědět ve
farním zpravodaji, vydaném k lidovým misiím, který najdete na stránkách farnosti:
http://www.farnostlosiny.cz
POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA VIR V KNĚŽSKÉM SEMINÁŘI
O víkendu 4. 3. – 6. 3. 2016 se jako každý rok uskuteční v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci postní duchovní obnova VIR určená pro mladé muže od 17 do 35 let.
Obnovu povede P. Daniel Vícha, farář v Kravařích. Informace a přihlášky je možné získat
na webové adrese http://www.knezskyseminar.cz/vir.
P. Jiří Kupka, biskupský delegát pro péči o kněžská povolání a ministranty
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BÝT SVĚTLEM – Lk 2,22-40

Posvátná doba vánoční definitivně končí 2. února o svátku
Uvedení Páně do chrámu, dříve zvaném Očišťování Panny Marie,
též, hlavně v lidové mluvě, Hromnice.
Svátek připomíná událost z Lukášova evangelia, kdy Panna
Maria podle židovského zvyku přinesla svého syna Ježíše čtyřicátého dne po narození do chrámu v Jeruzalémě, aby jej zasvětila jako
prvorozeného Bohu.
Při této události se setkává s prorokyní Annou a starcem Simeonem, který Ježíše nazval „světlem k osvícení národů“.
Symbolika světla vévodí liturgii tohoto svátku a ta je k tomu
převedena chvalozpěvem Simeonovým, jehož je světlo středem.
„…mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy – světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael.“(Lk 2,22)
K rozpoznání Mesiáše v dítěti byla nutná účast Ducha Svatého, jak vyplývá z Písma.
Simeon byl člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch Svatý byl s ním.
Jemu bylo Duchem Svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy veden Duchem přišel do chrámu. (Lk 2,26-28)
Prorocký pohled Simeonův se upíná také do budoucna. Ježíš bude znamením odporu.
Kolem tohoto dítěte se bude hrát o osudy lidské svobody, kterou jedni využijí k tomu, aby
dobro činili a druzí, aby ve zlu škodili druhým a nakonec sobě samým.
Pravdivost této biblické předpovědi nepotřebuje dnes dokumentovat. Tradiční, křesťanská podoba Evropy je dnes na umření a pryč je doba, kdy ona předávala hodnoty celému světu. Dnes ji zaplavují migranti s jinou kulturou a náboženstvím. V menší míře je to
obdoba dění před 1.500 lety, kdy se z východu na západ valily hordy Hunů, Vandalů, Gothů, Langobardů…až roku 476 zničily slavnou, tisíciletou říši římskou.
Simeon ve svém proroctví nezapomněl ani na Pannu Marii: „– i tvou vlastní duši pronikne meč – aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí.“( Lk 2,35) Bůh spojil její poslání se
svým Synem Ježíšem, tedy s křížem ale nakonec i se slávou.
Vlastní kapitolu by zasloužila i stařenka Anna, která je spolu se Simeonem obrazem
našich starých, zbožných lidí, kteří naplňují podzim svého života hojnými plody modlitby,
věrnou oddaností Bohu, péčí o duši a věčnou spásu svých bližních.
S tímto svátkem souvisí i hromničky, což jsou svíčky, které se v tento den žehnají. Ty
se dříve dávaly během bouřek zapálené do oken a měly spolu s modlitbou chránit před
bouřkami. Svíce nám však také připomíná Ježíše tím, že „sebe sama stravuje, aby jiným
dala světlo“, a tak zapálená hromnička může být pro nás stále útěchou v tíživých životních
situacích.
Já sám si přeji, aby při mém umírání stála u mého lůžka svíce – hromnička, aby mne
její světlo provázelo v temném tunelu umírání ke stavu věčné blaženosti. Kristus je světlo,
které září všemu lidstvu, i každému z nás.
Bože věčný, živý a pravý, z tebe vyšlo světlo, které osvěcuje každého člověka. Osvěť
naše srdce tímto světlem, jehož znamením je hořící svíce. Zůstaň s námi, posiluj nás, pak
budeme moci začít svítit tak, jako svítíš ty, abychom se stali světlem pro druhé a tak abychom všichni došli jednou do světla a blaženosti Tvé slávy. Amen
P. Antonín Pospíšil
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VÝZVA K PŘIHLÁŠKÁM DO SEMINÁŘE
Drazí bratři a sestry,
v naší arcidiecézi se už léta pravidelně modlíme za kněžská povolání při
děkanátních poutích a věřím, že se za kněze a za nová povolání modlíte i
ve vašich farnostech a rodinách. Upřímně děkuji všem, kteří se do těchto
poutí a modliteb zapojují. Děkuji všem, kteří kněžím pomáhají.
Děkuji rodinám, kde velkoryse přijímají všechny děti, kde se kladou základy víry
a kde se rozvíjejí mladé osobnosti schopné žít pro druhé a jít za velkými ideály, kde se
učí lásce, která nehledá sebe a je věrná i za cenu oběti. To jsou první předpoklady, že
naše farnosti budou i v další generaci živé a budou mít dobré kněze.
Zvláště chci oslovit Vás, mladí muži, kteří už máte maturitu nebo se na ni letos připravujete, a už Vás někdy napadla myšlenka na kněžství, nebo máte touhu žít pro druhé, prohlubovat své přátelství s Ježíšem a pomáhat lidem na cestě spásy. Promluvte si
s knězem o své životní cestě a hledejte spolu s ním, jestli Bůh nevolá také Vás ke kněžství. Pokud byste viděli, že to může být Vaše cesta, můžete u něj získat bližší informace o přihláškách. Také je možné navštívit Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci,
kde se konají setkání pro ty, kteří o kněžském povolání uvažují. Přihlášky je třeba odevzdat na arcibiskupství do konce března.
S přáním radosti z Kristova přátelství každého z Vás zdraví a všem ze srdce
žehná
arcibiskup Jan

PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU
Drazí bratři a sestry,
mám radost z toho, že se Tříkrálová sbírka skvěle rozvinula a stále stoupá počet koledníků i výnos sbírky a upřímně děkuji všem koledníkům,
dárcům i organizátorům. Děkuji nejen za vybrané peníze pro pomoc potřebným. Děkuji koledníkům, že roznášeli radost z narození Krista, kterého viděli v Betlémě. Skutečnost, že Bůh není od nás daleko, že má o nás zájem a chce
nám pomoci, a proto se stal jedním z nás, je důvodem k obrovské radosti. O té se musí
dovědět celý svět. My, kteří to víme, máme poslání o tom svědčit a Boží lásku roznášet do světa. Lidé, kteří poselství koledníků přijali, dostali příležitost ukázat prostřednictvím koledníků lásku k potřebným. Tak se zapojili do velikého díla Boží
lásky, která uzdravuje svět, a sami zakusili radost z dobrého skutku. Ještě
jednou všem děkuje a všem žehná
arcibiskup Jan
O ČEM PÍŠE KT Č. 5/2016
Nový Katolický týdeník se věnuje osobní modlitbě jako ústřednímu tématu;
z oblasti zpravodajské sleduje přílet prvních iráckých uprchlíků do ČR či recenzi filmových děl spojených s osudy L. Baarové.
Číslo uzavírá rozhovor s V. Postráneckým či článek na téma: Řehole nedokonalost neodstraní.
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 24. ledna: Písařov 669, Jakubovice 296, Červená Voda 2.868, Mlýnický
Dvůr 90, Domov důchodců sv. Zdislavy 95 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
v 	 Vedoucí buněk se setkají v neděli 31. ledna v 18.00 hod. na faře v Červené Vodě.
v 	 Na svátek Uvedení Páně do chrámu (úterý 2. února) bude v Červené Vodě mše svatá
v 17.00 hod.
v 	 Nemocné v Domově důchodců sv. Zdislavy bude otec Radek navštěvovat výjimečně
ne ve čtvrtek před prvním pátkem, ale už ve středu před prvním pátkem, tj. 3. února v dopoledních hodinách.
v 	 Biřmovanci se setkají v neděli 7. února v 17.00 hod. na faře v Červené Vodě.
v 	 Pastorační rada farností Písařov a Jakubovice se setká v pondělí 8. února v 16.45 hod.
na faře v Písařově.
v 	 Pastorační rada farnosti Červená Voda se setká v pondělí 8. února v 18.30 hod. na faře
v Červené Vodě.
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírka z minulé neděle: Moravičany 2.319 Kč a Loštice 4.473 Kč.
Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!
P. Lubomír Konfederák CM
„Vděčný člověk je schopný vztahu, protože stojí za tím, co přijal jako dar, a cítí se vnitřně puzen darovat dál, co sám přijal.
...Takový člověk ví, že střed jeho života není v něm samém, ale
mimo něj, že za sebe vděčí Bohu.“
(Klemens Schaupp)
I touto cestou chci všem Vám poděkovat za vše, co jsme spolu
mohli prožít za období mého působení v Lošticích a Moravičanech. Ať Vás Bůh provází po všech vašich cestách. S přáním
všeho dobrého a s požehnáním P. Lubomír Konfederák, CM
Rozhodnutím provinciála Misijní společnosti sv. Vincenta de
Paul odchází náš kněz
P. Lubomír Konfederák, CM.
Děkujeme mu za všechno, co pro nás s velkým nasazením vykonal a přejeme mu hodně
Božího požehnání a ochranu Panny Marie v dalším kněžském působení ve farnosti Bijacovce.
Farníci z Loštic, Moravičan, Doubravice, Mitrovic, Pavlova a Palonína

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 24. ledna 2016: Štíty 2.230, Cotkytle 410; Horní Studénky 1.000 Kč
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman
v 	 Představení dětí, které letos přistoupí k prvnímu svatému přijímání, bude v neděli
7. února při mši svaté v 9.00 hod.
v 	 SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ 2017. Farníci, kteří se chtějí připravit k přijetí svátosti biřmování v roce 1917, ať se osobně přihlásí u P. Josefa Altmana.
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mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Dr. Robert Jaschek – duchovní správa v LP 1952

Vydání zákona o svátcích a dnech pracovního klidu – Zrušení některých
církevních svátků. Nový rok začal v církevním životě dvěma událostmi, jež
osvětlují vážnou situaci církve v této době. Jedna však nepřekvapila, mluvilo
se o ní v tichosti celý rok. Jde o vydání zákona o svátcích, dnech pracovního klidu a památných dnech. Je nařízena pracovní povinnost ve svátky Zjevení Páně, Nanebevstoupení Páně, Boží Tělo, sv. Petra a Pavla, sv. Cyrila a Metodějě, Všech Svatých a Neposkvrněného početí Panny Marie.
Pan arcibiskup určil 5. dubna 1952, aby se tyto svátky překládaly bohoslužebně na následující neděli. Též průvody se mají konati v neděli po termínu.
Překvapující bylo ale nařízení, kterým se farním úřadům berou všechny dosavadní matriky. Zápisy před rokem 1870 se zaslaly do krajského archivu v zámku Janovicích u Rýmařova, kdežto novější byly přiděleny státním příslušným matričním úřadům. Tak skončil pro
církev neslavně téměř již stoletý nerovný zápas se státem o vedení matrik. Zdejší farní úřad
odevzdal v provedení tohoto nařízení dne 16. ledna roku 1952, 87 různých svazků a matričních knih matrikáři MNV z Mohelnice. Jen prázdné skříně zůstaly svědkem někdejší objemné sbírky matrik mohelnických od roku 1614.
Tak vážný Introitus (úvod) do nového roku lid nepochopil a bylo v době masopustní radovánek dosti, ale radosti málo. Ani v době postní lid nezvážněl. Církevní život věřících se
neodrážel v početnějších návštěvách služeb Božích, nýbrž spíše bylo nutno konstatovat další
úpadek počtu účastníků. Průměrná návštěva nedělních bohoslužeb byla okolo 600 účastníků, což není ani 12 % všech katolíků!! Přesto si duchovní správce vážil i tak skromného publika a kázával v neděli dopoledne dle myšlenek sbírky postních kázání „Na Golgotě“ od Fr.
Čecha. Postní pobožnost nedělní ve filiálním kostele a páteční obvyklá pobožnost křížové
cesty doplňovaly tyto postní práce a pastorační snahy.
Bartoš H.

postřelmovsko

postřelmovsko

7. února, o první neděli v měsíci je mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici.
V Chromči je sbírka na farní kostel (minule 2.340 Kč). Všem ať Pán odplatí jejich štědrost.
		
P. Vladimír Jahn
v 	 V úterý 2. února, na Svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnic bude mše svatá v Lesnici v 16.30 a v Postřelmově v 18.00 hodin. Přineste si vlastní svíce – z minulého roku. Na závěr mše bude svatoblažejské požehnání.
v 	 Svatá zpověď před prvním pátkem a tichá adorace bude ve čtvrtek od 16.00 v Chromči,
v pátek od 16.00 hodin v Postřelmově.
v 	 V sobotu 6. února bude mariánská pobožnost a mše svatá ke cti Panny Marie od 9.00
v Postřelmově. Všichni jsou srdečně zváni.
P. Vladimír Jahn

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 24. ledna: Lubník 730; Tatenice 920; Hoštejn 1.000; Kosov 510Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
TRADIČNÍ DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL V HOŠTEJNĚ se uskuteční v neděli 7.
února od 14.00 hod. v sále Globus (u koupaliště). Srdečně zvou pořadatelé.
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Sbírky z neděle 24. ledna: Zábřeh 9.410; Jedlí 1.900; Svébohov 4.900; Klášterec 1.080;
Zvole 2.450; Postřelmůvek 250 Kč.
Dary: Zábřeh – na Haiti 200; Klášterec – na Proglas 1.000; Zvole – na likvidaci lepry 1.000;
Jedlí – na opravy 1.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
V měsíci lednu jste do pokladničky v kostele sv. Bartoloměje přispěli na kostel sv. Barbory
částkou 1.200 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“.
		
Jitka Karešová, Marie Hrubá a Anna Doubravská

KATOLICKÝ DŮM

v Všechny příznivce tance a dobré nálady zveme na TRADIČNÍ
MAŠKARNÍ PLES, který se uskuteční v pátek 5. února od 20. hodin
v Katolickém domě v Zábřeze. Melodie k tanci i poslechu zahraje populární hudební formace MELODIK ROCK, bude vylosována tombola a vyhodnoceny nejnápaditější masky. Vstupné s místenkou činí
100 korun, předprodej v recepci Charity Zábřeh, Žižkova 15, ( 739
246 015.
v Především děti a jejich rodiče a kamarády zveme na TRADIČNÍ
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL, který se uskuteční ve změněném termínu – v neděli 7. února.
Zábavným odpolednem plným her a soutěží návštěvníky provedou klaunky Boženka
a Apolénka. Nebude chybět tradiční tombola, promenáda masek, či balónková show. Začátek ve 14.00 hodin. Vstupné 25 Kč.
v Nejenom seniory zveme na sobotu 6. února na Zábavné odpoledne s hudbou a tancem. Známé melodie zahraje Vašek a Pepa. Začátek ve 14 hodin. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
KRISTÝN SLUŽEBNÍK s.r.o. Ve středu 10. února 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.
P. František Eliáš, děkan
Při příležitosti probíhajícího Roku milosrdenství pořádá Diecézní centrum pro seniory královéhradecké diecéze zájezd do Polska, Litvy, Lotyšska, Estonska a Ruska. Účastníky bude doprovázet jezuitský kněz a zkušený poutník František Lízna.
Přihlášky a info: Diecézní centrum pro seniory, Velké nám. 32, 500 03 Hradec Králové, telefon: 495 063 661, mobil: 737 215 328, email: dcs@bihk.cz.
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. ® SU 3/94
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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