11. 12. 2016
Ročník XXIII., číslo 49
3. neděle adventní

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

Všemohoucí Bože, očekáváme s vírou slavnost narození tvého Syna a prosíme tě:
dej nám svou milost, abychom se mohli radovat z naší spásy a vděčně tě chválit.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Pane, přijď a zachraň nás!

Žalm 146
1: Iz 35,1-6a.10
Ordinárium: Ebenovo č. 504

2: Řím 15,4-9
příště latinské č. 509

„Ty jsi ten, který má přijít,
anebo máme čekat jiného?“
Ježíš jim odpověděl:
„Jděte a oznamte Janovi,
co slyšíte a vidíte:
Slepí vidí, chromí chodí,
malomocní jsou očišťováni,
hluší slyší, mrtví vstávají,
chudým se hlásá radostná zvěst.
A blahoslavený,
kdo se nade mnou nepohorší.“

Mt 11,3-6
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Ev. Mt 11,2-11

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Označení třetí neděle adventní jako gaudete je velmi známé. Pochází ze vstupní antifony ke
mši, která cituje verš z Pavlova listu Filipanům. A v tomto listu je také vyjádřen důvod radosti: „Pán je blízko“.
Úterý 13. prosince
Památka sv. Lucie, panny a mučednice
Středa 14. prosince Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Tuto neděli ve 14.30 bude slavena mše svatá v kostele sv. Stanislava v Hynčině.
		
P. Martin Rumíšek
Adventní koncert žáků ZUŠ je tuto neděli 11. 12. v 15 hod. v koncertním sále ZUŠ. red.

Mateřské a rodinné centrum HNÍZDO vás zve:
 V úterý 13. prosince v 9.30 na besedu „Hračky kupované versus ručně
vyráběné“.
 V úterý 20. prosince v 9.30 hod. na POSEZENÍ U ADVENTNÍHO
VĚNCE spojené s ochutnávkou vánočního cukroví, aneb – jak slavíme Vánoce v rodině.
 Ve středu 21. prosince v 16.00 hod. jste zváni i se svými dětmi do bývalé ZUŠ (u kostela sv. Bartoloměje) na pohádku ŽIVÝ BETLÉM.
Irena Švédová
ADVENTNÍ KONCERTY
 V pátek 16. prosince v 18.00 hod. zazpívá v kostele sv. Barbory pěvecké
družení Slavice.
 V neděli 18. prosince od 15.00 hod. bude v kostele sv. Bartoloměje tradiční koncert Dechového orchestru ZUŠ Zábřeh.
red.
GENERÁLNÍ ZKOUŠKA NA RYBOVU MŠI VÁNOČNÍ bude v sobotu 10. a 17. prosince 2016 v 10.00 hodin v chrámu sv. Bartoloměje.
Dirigent
		
Mgr. Pavel Doubrava, ředitel ZUŠ Zábřeh
NA MODLITBY CHVAL DO KOSTELA SV. BARBORY V ZÁBŘEZE Vás zvou v sobotu 17. prosince od 18.00 hod. farní buňky a děkanátní schola mládeže.
BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2016. Stalo se již tradicí, že ve vánočním čase
skauti a skautky společně s mnoha lidmi dobré vůle přináší plamínek
světla odpálený přímo v Betlémě, na místě narození Ježíše Krista.
Betlémské světlo bude možné odpálit na Zábřežských vánočních trzích již v neděli 18. prosince na náměstí u zámku ve skautském tee pee. Zde bude k dispozici od 9 do 18 hodin.
Dále bude možné Betlémské světlo získat v kostele sv. Bartoloměje od odpoledního otvírání jesliček na Štědrý den, kdy skauti přinesou Betlémské světlo do kostela.
Víte-li o někom, komu by plamínek Betlémského světla udělal radost a nemůže si pro
něho sám dojít, napište, prosím, jeho jméno a adresu do čtvrtka 22. prosince večer SMS
zprávou na číslo 605 104 446 nebo vyplňte arch vzadu v kostele sv. Bartoloměje, případně
na podatelnách MěÚ Zábřeh. Těmto lidem skauti světlo 23. prosince večer donesou.
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ADVENTNÍ PŘÍPRAVA
Měl-li vládce, král navštívit některý kraj, jel před ním oněmi místy herold, hlasatel, který oznamoval příjezd vládce. Volal:
„Lidé, připravte se, uvítejte tuto vzácnou návštěvu!“ Nečekaný
příjezd vládce do města by byl nedůstojný. Proto ono ohlašování
a přípravy.
I v řádu naší spásy je něco podobného. Pravda, Mesiáš byl
patriarchovi Abrahamovi a řadě dalších proroků ohlášen už na
prahu lidských dějin, kolem roku 1.800 před svým příchodem,
ale teprve až na scénu dějin vstoupil Jan Křtitel, bylo jeho hlásání konkrétní, podložené Janovou osobní zkušeností. Dřívější
proroci jen předpovídali Mesiášův příchod. Jan byl přímým hlasatelem příchodu Vykupitele, na kterého ukázal prstem: „Toto je Mesiáš, Kristus, Beránek Boží, který na sebe za nás
vezme naše hříchy!“ Tento Mesiáš je něco tak velkého, že Jan mu není hoden ani rozvázat
řemínky na jeho obuvi.
Existuje jedna zásada. Chceme-li druhé vést k něčemu hodnotnému, musíme jít sami
příkladem, tak jak to činil Jan Křtitel. Co je mohlo přesvědčit? Jeho šat, jeho postní jídlo,
samota, odříkání se všech světských rozkoší, to vše hlásalo pravdu hlasitěji než jeho ústa.
Proto si mohl dovolit kázat – ať to bylo posluchačům vhod či nevhod. Jan se nikterak nesnažil zalíbit se svým posluchačům. Ničím se nepodbízel, vyzýval ale ke konkrétním činům víry. „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“ (Mt 3,2) Ale také když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim: „Plemeno zmijí, kdo vám ukázal,
že můžete utéci před nadcházejícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání.“ (Mt 3,7-8)
Čiňte pokání, pokračujte od zlého k lepšímu a od lepšího k dobrému. To volání doléhá
i do naší doby – platí i pro nás. Nestačí nekrást, nezabíjet. Je třeba žít životem křesťana, jít
ve stopách Ježíše.
Křest, který Jan Křtitel prováděl v Jordánu, byl obřadem, který měl přijímajícím naznačit, že mají pohřbít starého člověka a povstat k lepšímu životu. Tento křest nebyl svátostí, ale cenným obřadem, při kterém si křtěnci uvědomovali, že jsou vyšší hodnoty než
jídlo, pití a zábava, uvědomili si, že člověk má nejenom tělo, ale i duši, o kterou je třeba pečovat, že každý člověk je zapojen do dramatu, ve kterém hlavními herci jsou: Bůh, člověk,
svět i ďábel.
Celý advent nás vyzývá k setkávání se s Kristem v našem každodenním životě a připravuje nás na jeho slavný druhý příchod. V biblické knize Zjevení svatého Jana říká Ježíš:
„Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst - já
u něho a on u mě.“ (Zj 3,20). Tyto dveře jsou dveřmi našeho srdce a mají jen jednu kliku –
kliku zevnitř. Kristus je ani nevylomí, ani nevypáčí. Zevnitř je můžeme otevřít jen my.
Přijmout výzvu adventu znamená vycházet Kristu v ústrety, obracet se k němu, pozvedat
k němu své oči, smířit se s ním a s těmi, kdo jsou kolem nás a odhazovat všemožnou zbytečnou přítěž, která nám znemožňuje jít po jeho cestách.
P. Antonín Pospíšil
Blíží se k nám doba smilování, od jordánských břehů zní volání: „Čiňte, lidé, z hříchů svých
pokání.“ Je to mocný hlas Křtitele Jana, jemuž Bohem ta úloha dána, aby předchůdcem byl
Krista Pána. (breviář – z hymnu doby adventní)
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 4. prosince: Domov důchodců sv. Zdislavy 220; Písařov 2.072; Jakubovice
840; Červená Voda 2.423; Mlýnický Dvůr 180 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
Senioři se setkají ve čtvrtek 15. 12. v 7.00 hod. v kostele na rorátech a následně na faře
v Červené Vodě.

ADVENTNÍ KONCERTY

 Všechny zveme v pátek 16. 12. v 18.00 hod. na ADVENTNÍ KONCERT do kaple sv.
Anny v Janoušově. Zahraje Dechový orchestr Základní umělecké školy v Zábřehu.
 Všechny zveme také na ADVENTNÍ KONCERT, který se uskuteční v sobotu 17. 12.
v 17.00 v kostele v Jakubovicích. Zazpívá dětský pěvecký sbor při základní škole Ruda nad
Moravou.
 Obec Červená Voda ve spolupráci s římskokatolickou farností zve všechny do farního kostela sv. Matouše na ADVENTNÍ KONCERT, a to v neděli 18. 12. v 18.00 hod. Jako
tradičně zahraje Martin Hroch se svými hosty, letos to bude Jana Hrochová –
mezzosoprán (sólistka Janáčkovy opery ND Brno) a Markéta Cabajová – flétna (absolventka Královské konzervatoře v Bruselu).
VÝSTAVA BETLÉMU. Všechny srdečně zveme na výstavu betlémů do
červenovodského farního kostela.
I letos bude hlavním lákadlem červenovodský farní betlém, jehož opravě
jsme před dvěma lety věnovali nemálo úsilí i peněz. Byl pravděpodobně vyroben tyrolskými mistry roku
1932. Jde skutečně o unikátní kousek, postavičky jsou velice precizně
propracované. Je docela dobře možné, že náš betlém se stal předlohou
pro hedečský betlém, který kopíruje tento tyrolský styl, není ale tak propracovaný jako
ten červenovodský. Desítky budov, stovky figurek, skály atd. jsme nově umístili na dvě třístupňová pódia o rozměrech zhruba 1,5 x 2 metry. Přestože farní betlém bude rozsahem
největší, nebude pochopitelně jediný – máme přislíbeno zapůjčení i řady dalších. Výstava
začne v neděli 11. 12. a potrvá do neděle 18. 12. 2016.
Farní kostel bude pro návštěvníky výstavy otevřen v tyto hodiny:
neděle 11. 12. 14.00 – 17.00, pondělí 12. 12. 14.00 – 16.00, úterý 13. 12. 9.00 – 11.00,
středa 14. 12. 14.00 –17.00, čtvrtek 15. 12. 9.00 – 11.00, pátek 16. 12. 14.00 – 17.30,
sobota 17. 12. 9.00 – 11.00, neděle 18. 12. 13.00 – 15.00 hod.
VÝLET DO ADVENTNÍ VÍDNĚ V SOBOTU 17. 12. Odjezd z Červené Vody (parkoviště pod kostelem) v 6.30, Písařov – Kocanda 6.40, Zábřeh – Valová 7.00 hod.
Návrat mezi 21.00 – 22.00 hod.
P. Radek Maláč
4

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírky z neděle 4. prosince: Loštice 2.535; Moravičany 2.442 Kč.
Pán ať odmění vaši štědrost!
P. Kristián Libant, CM
RORÁTY. V Lošticích v době adventní vás zveme každé úterý v 6.00 hod.
na rorátní mše svaté. Po mši svaté jste zváni do farní kanceláře na kafe
nebo na čaj.
 V Moravičanech budou mše svaté na způsob rorátních ve čtvrtky
v 17.00 hod.
SPOLEČNÉ UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH VE FARNOSTECH
LOŠTICE A MORAVIČANY bude: v sobotu 17. 12. v 9.00 hod. v penzionu a v neděli 18.
12. 2016 při všech mších svatých.

ADVENTNÍ KONCERTY

 Obec Moravičany všechny zve v neděli 18. 12. 2016 v 16.00 hod. do místní sokolovny
na ADVENTNÍ KONCERT. Zazní Missa Brevis Jiřího Pavlici ve společném provedení
Smíšeného pěveckého sboru Carmen ze Zábřehu na Moravě, SPB Senzakord z Litovle a
orchestru ZUŠ Uničov. Vstupné dobrovolné.
 ADVENTNÍ KONCERT hudební skupiny S-BAND v kapli sv. Cyrila a Metoděje
v Pavlově bude v neděli 18. 12. 2016 v 18.00 hod. Občerstvení a vánoční punč jsou zajištěny, vstupné dobrovolné.
MOŽNOST PŘIJETÍ PŘEDVÁNOČNÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ je 30 minut před každou
mší svatou.
V Lošticích ve středu 21. 12. od 15.00 do 17.00 hod. zpovídá P. Metoděj Hofman,
v Moravičanech ve čtvrtek 22. 12. od 16.00 hod. zpovídá P. Petr Šimara.
NA VÁNOČNÍ TRHY DO OLOMOUCE pojedeme v pondělí 19. 12. ve 14.40 hod. z Loštic autobusem do Moravičan a odtamtud pokračujeme vlakem.
Připomínám možnost nahlásit úmysly mší svatých na rok 2017.

P. Kristian Libant

farnosti spravované z klášterce
Sbírky z neděle 4. prosince: Jedlí 2.100; Svébohov 1.300; Klášterec 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Wladyslaw Mach, SDS
SVÉBOHOVŠTÍ SENIOŘI se sejdou v klubovně obecního domu ve středu 14. 12. v 17
hodin.
Marie Šanovcová
Kruh přátel hudby Svébohov za podpory Nadace Českého hudebního
fondu uvádí v pátek 16. prosince od 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu (před)VÁNOČNÍ KONCERT. Účinkuje: PETROF
PIANO TRIO (Martina Schulmeisterová – klavír; Jan Schulmeister –
housle; Kamil Žvak – violoncello. Vstupné dobrovolné.
red.
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mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 27. listopadu a 4. prosince: Mohelnice jen 4. prosince – 4.762; Úsov 2.035
a 2.956; Studená Loučka 320 a 320 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
 V úterý 20. prosince ve 14.00 hod. se na faře koná pravidelné setkání seniorů.
		
Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová

Z MOHELNICKÉ FARNÍ KRONIKY – Fr. Martinek  LP 1965

V tomto roce byla opravena kaple sv. Šebestiána u Křemačovského rybníka. Na fotografii před opravou je v žalostném stavu.
Úmrtí Dr. Roberta Jaschka. Bývalý farář v Mohelnici zemřel 20. května 1965 v Kaufbeuren ve Spolkové republice Německo, kam se odstěhoval v měsíci září roku 1964 z Vyšehorek.
Pohřeb měl v sobotu 22. května v Munsterbergu v Německu.
Na pohřbu bylo 14 kněží. Obřady vedl jeho   spolužák P. F. Wanka. Na pohřbu bylo mnoho krajanů z rodné Melče u Opavy. Zemřel v ústavu pro choromyslné.
	Náboženský život se pozvolna probouzí. Počet dětí v náboženství: I. osmiletka 8
žáků, 1x měsíčně (v roce 1962: 0); II. osmiletka 17 žáků,1x týdně (v roce 1962: 9); sídliště
8 žáků, 1x měsíčně (v roce 1962: 7); Květín 6 žáků, 1x měsíčně (v roce 1962: 0).
Pomoc a pochopení věřících v tomto roce byla velmi dobrá. Účast ve chrámu se zvýšila.
Vánoce byly prožité velmi vděčně. Betlém přitahoval všechny lidi z Mohelnice i okolí. Nový velký mlýn zhotovil řezbář Josef Nedomlel ze Starého Města u Bruntálu. Řezbář bude pokračovat dalšími pracemi: hrad Bouzov a město Mohelnice. Výzdoba celého
chrámu byla též úžasná, přitahovala fotografy amatéry, jeden přijel až z Vídně.
II. Vatikánský koncil skončil 8. prosince 1965. Věřící o něj projevili neobyčejný zájem. Liturgické obnovy, zvláště mše se zaváděly pozvolna. Těžko rušit tradice. Pokyny
z konzistoře jsou zmatené, nepropracované.
Mohelnický administrátor František Martínek skončil1. března s výpomocí na Mírově a 1. července ve Studené Loučce. Toto břímě bylo veliké, což se projevilo i na zdravotním stavu. O Velikonocích krvácel a měl vysoký tlak 240.
Bartoš H.

postřelmovsko

postřelmovsko

V neděli 18. 12. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově
(minule 5.352 Kč) a v Chromči (minule 3.500 Kč).
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
P. Vladimír Jahn
SVATÁ ZPOVĚĎ PŘED VÁNOCEMI BUDE:
16. 12. v pátek v Postřelmově od 15.00 - cizí zpovědník
21. 12. ve středu v Lesnici od 16.00
22. 12. ve čtvrtek v Chromči od 16.00
23. 12. v pátek v Postřelmově od 16.00
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farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 4. prosince: Lubník 1.010; Tatenice 1.360; Hoštejn 1.300; Kosov 1.240 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
Tuto neděli 11. prosince vás zveme do farního kostela v Tatenici na ADVENTNÍ KONCERT Dechového orchestru ZUŠ Zábřeh. Začátek ve 14.30 hod., vstupné dobrovolné.
 Spolčo Modlitby chlapů se sejde tuto neděli 11. prosince v 18 hod. na faře v Tatenici.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 4. prosince: Štíty 1.950; Cotkytle 500; Horní Studénky 850 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán svým požehnáním.
P. Jacek Brończyk
ŠTÍTY:
 V pátek 16. 12. od 15.00 hod. do 17.00 hod. bude možnost přijetí předvánoční svátosti
smíření. Zpovídá P. Vladimír Jahn.
 V neděli 18. 12. bude při mši svaté společné udílení svátosti pomazání nemocných.
Sbírka této neděle bude určena na opravu pastorační místnosti.
 V pondělí 9. 12. V 9.00 hod. bude brigáda pro muže i ženy: postavení stromků, výzdoba a úklid kostela.
P. Jacek Brończyk
MALÝ VÁNOČNÍ TRH. Farnost Štíty vás co nejsrdečněji zve v neděli
18. 12. od 14.00 hod. na farní dvůr, kde pořádá malý vánoční trh. Můžete si zakoupit drobné dárky, které připravují děti z Mateřské a Základní školy ve Štítech. Svůj stánek zde bude mít i Charita Zábřeh s výrobky
klientů centra Oáza, dobrovolnického centra a stacionářů Domovinka
a Okýnko. Těšit se můžete na svařáček, dětský punč, perníčky, vánoční
štrůdl. Se skauty si můžete nazdobit vlastní svíčku, a odnést si Betlémské světlo. Bude zde také malá výstavka fotografií a dopisů z Haiti, které
teď zápasí s katastrofou po hurikánu, kam bude směřovat výtěžek této
akce. Přijďte podpořit náš záměr a dobrovolníky, kteří tuto akci připravuji.
		
Eva Pecháčková
PÁR SLOV O SITUACI NA HAITI. Generální tajemník Caritas Internationalis Michel
Roy navštívil katastrofou stižené jihozápadní Haiti. Svůj zážitek popsal následovně: „Když
jsem cestoval zmíněným krajem, napadalo mě jediné – devastace. Situace mi připomněla krajinu v Hirošimě a Nagasaki po atomovém útoku. Kde prve rostla vegetace, zeje nyní
poušť.“
HORNÍ STRUDÉKY:
Zastupitelstvo obce Horní Studénky Vás srdečně zve na ADVENTNÍ KONCERT scholy
Gaudium, který se bude konat čtvrtou adventní neděli 18. 12. 2016 v 15.30 hod. v místním kostele sv. Leonarda.
ZBOROV:
Obecní úřad Zborov Vás zve v neděli 18. 12. na odpoledne s pohádkou pro malé i velké.
Představení divadelní hry „ O Červené Karkulce“ začne v 15.00 hod.
red.
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Sbírky z neděle 4. prosince: Zábřeh 6.370; Zvole 2.940 Kč.
Dary: Zábřeh – na opravu fary 500, na likvidaci lepry 1.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.

P. František Eliáš

JEDEN DÁREK NAVÍC® PRO DĚTI V AFRICE
„Chvilka pomoci je lepší než deset dní soucitu.“ (rumunské přísloví)
Podpořte společně s námi snahu ugandské misijní stanice vytvořit si soběstačný výživový projekt. Přispějme
na výstavbu drůbežárny a nákup nosnic, brojlerů a krmiva, což stanici umožní vybudovat si vlastní zdroj potravy pro opuštěné děti, o které se stará.
Vlastní drůbežárna je pilotním projektem. V případě úspěšného provozování bude tento
nápad rozšířen i do místních farností v diecézi Fort Portal.
Své vánoční dárky pošlete, prosím, nejpozději do 31. 12. 2016.
Uganda je chudý africký stát, kde si většina lidí musí vystačit s méně než jedním dolarem
na den. Velkým problémem je virus HIV, kvůli němuž každým rokem osiří více než 1,1
milionu dětí. Země se potýká také s vysokou úmrtností dětí na podvýživu.
PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA, Na Kropáčce 30/1, 500 03 Hradec Králové
tel. 604 838 882, pmd@missio.cz, www.missio.cz; číslo účtu: 72540444/2700, VS: 240, do
zprávy pro příjemce uveďte: Uganda. Zájemcům vystavíme potvrzení pro daňové účely.
Za jakoukoliv pomoc Vám upřímně děkujeme!
Papežská misijní díla
VÁNOČNÍ HVĚZDA. Letos bylo v našem farním kostele sv. Bartoloměje o druhé neděli adventní prodáno 155 (loni 160) kusů a na konto dětské onkologie posláno 17.110 (loni 19.460) Kč. Jménem nemocných dětí
děkuji za štědrost a přeji všem, aby je Vánoční hvězda provázela celými
vánočními svátky.
A. Tempírová
SETKÁNÍ SVÉPOMOCNÉ SKUPINY. Zveme domácí pečovatele na setkání a sdílení svých zkušeností z péče o své blízké, i k sdílení vzájemné podpory. Sejdeme se ve středu 14. prosince v 16 hodin v zasedací místnosti
Charity Zábřeh (Žižkova 15).
Jana Skalická,
propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz
Ve středu 28. prosince vás zveme na již tradiční PUTOVÁNÍ ZA BETLÉMY. V itineráři
cesty je prohlídka betlémů v Letohradě a v Novém Městě nad Metují. Zde je rovněž plánována komentovaná prohlídka známého zámku. Odjezd od Kulturního domu v Zábřeze
v 7.00 hodin, předpokládaný návrat v 18 hodin. Zájemci se mohou přihlásit do 18. 12.
u paní Aleny Hedrichové, tel. 732 552 732.
Za Spolek Metoděj Josef Klimek
Příští návštěva pracovníků Kristýna s.ro.o. bude až po Novém roce.
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.

8

red.

