7. 2. 2016
Ročník XXIII., číslo 5
pátá 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

Všemohoucí Bože, opatruj nás – svůj lid – s otcovskou láskou;
a protože nemáme oporu jinde než v naději na tvou milost,
chraň nás stále svou mocí. Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Budu ti hrát, Hospodine, před anděly

Žalm 138
1: Iz 6,1-2a.3-8
2: 1 Kor 15,1-11
Ordinárium: příště Břízovo č. 503 příště Ebenovo č. 504

Přirazili s loďmi k zemi,
všechno tam nechali
a šli za ním.
Lk 5,11
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Ev. Lk 5,1-11

POSTNÍ DOBA

Středa 10. února - POPELEČNÍ STŘEDA
Popeleční středou, dnem přísného postu začíná čtyřicetidenní příprava na Velikonoce.
Přijměme popel na své hlavě jako výraz obnoveného a omlazeného
úsilí ve vztahu k Bohu, bližnímu i sobě!
10. února o POPELEČNÍ STŘEDĚ mše svaté v Zábřeze v 6.45, 9.40
a v 17.30 hod., v Jedlí v 16.00, ve Svébohově v 17.00 hod., ve Zvoli od
14.00 do 17.00 hod. zpovídá P. Alfred Volný a mše svatá začíná v 17.00 hod.

POSTNÍ „RORÁTY“

Popeleční středou 10. února vstoupíme do období přípravy na Velikonoce. Letošní přípravu v Zábřeze oživíme postními
„roráty“.
Tento termín používám proto, abychom měli představu
o způsobu vedení ranních bohoslužeb.
Začneme na Popeleční středu v 6.45 hod. a potom pravidelně v postní době každý pátek v 6.45 a v sobotu v 7.00 hod. Po mši
svaté se především děti, ale i zúčastnění dospělí sejdou na faře
k šálku čaje s rohlíkem.
P. František Eliáš
V POSTNÍ DOBĚ budou bývat pobožnosti KŘÍŽOVÉ CESTY v pátek
v kostele sv. Bartoloměje vždy v 15 hod. a o nedělích v kostele sv. Barbory také v 15 hod.
O vedení pobožností se podělí jednotlivá společenství.
P. František Eliáš
OSOBNÍ MODLITBA V POSTĚ. Farní chrám sv. Bartoloměje v Zábřeze bývá obvykle
otevřený denně od 6.00 hodiny ranní (v úterý od 7.00 hod.) až do večera.
Můžete tedy přicházet kdykoliv a prožít svoji denní tichou chvíli s Pánem (a to nejenom v postní době).
P. František Eliáš
SMS O MILOSRDENSTVÍ NA KAŽDÝ DEN POSTNÍ DOBY
Katechetické centrum Arcibiskupství olomouckého nabízí zasílání citátů otce arcibiskupa
Mons. Jana Graubnera formou SMS. Citáty budou tematicky zaměřené k Roku milosrdenství. Pokud se chcete k jejich zasílání přihlásit, odešlete SMS ve tvaru DAR2016 na tel. číslo
736 315 315. Služba je zdarma, platí se jen objednací SMS dle vašeho tarifu.
MALETÍN. Tuto neděli 7. února bude ve 14.30 hod. slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.
P. František Eliáš
NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ V HNÍZDĚ. V úterý 9. února v 9.30 hod. beseda na
téma „MANŽELSTVÍ JE VÍC NEŽ KUS PAPÍRU“. Besedu vede Mgr. Marie Hojgrová
Irena Švédová
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POSTNÍ ALMUŽNA 2016

Ve středu 10. února na Popeleční středu začíná postní období. Je časem, který je přípravou na nejdůležitější křesťanské svátky, Velikonoce. K přípravě můžeme opět, již po osmé, využít aktivitu Postní
almužny, ke které nás vyzývá otec arcibiskup Mons. Jan Graubner.
Tato aktivita je praktickou pomůckou, která v sobě spojuje modlitbu,
půst a almužnu. To, co ušetříme postem, můžeme ve finančním vyjádření vhodit do postní schránky „postničky“ a po skončení postní
doby předat k využití pro potřebné.
Po vzájemné dohodě mezi kněžími děkanátu a Charitou Zábřeh budou prostředky z Postní almužny použity na Stipendijní fond, jehož
účelem je pomoci početným, neúplným a sociálně slabším rodinám s dětmi, na podporu studia a dalšího osobnostního, duchovního, kulturního a sportovního rozvoje dětí a mládeže.
Proto můžete do krabičky vložit také lístek s doporučením, komu konkrétně a proč, je potřeba pomoci.
Postní krabičky si můžete vyzvednout v kostelích po mších svatých na Popeleční středu
a na první neděli postní. Vybírat se budou při mši svaté o druhé neděli velikonoční.
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

Spolek Metoděj a místní pobočka Moravsko-slezské křesťanské akademie si Vás dovolují pozvat na další z přednášek Oldřicha Seluckého, která se uskuteční v Katolickém domě
v úterý 16. února od 18.00 hodin (podrobnosti příště).
Josef Klimek

POUŤ DO MEDŽUGORJE 2016

Jako každoročně i letos pořádáme pouť do Medžugorje, na místo
setkání člověka s Bohem a Boha s člověkem, na místo mimořádných
milostí plynoucích z toho, že zde téměř 35 let každý den probíhají zjevení naší Matky Panny Marie – Královny Míru.
Toto poutní místo navštívilo již několik miliónů poutníků, tisíce
kněží a desítky biskupů z celého světa.
Během naší pouti se zúčastníme zjevení Panny Marie, setkáme se
s jedním z vizionářů, s jedním z medžugorských kněží, navštívíme komunitu pro léčení narkomanů Cenacolo atd.
	Termín: 28. 8.–3. 9. 2016 (Ne – So), odjezd v neděli 28. 8. v 16.30 hod. ze Zábřeha
(z Valové), návrat v sobotu 3. 9. v dopoledních hodinách. Cena: 2.100 Kč + 40 euro (zahrnuje dopravu, pojištění a ubytování (jídlo není v ceně – stravování vlastní).
Z vážnějších důvodů (např. pouť vícečetné rodiny) si můžete zažádat o slevu.
V plánu je zastavit se cestou zpět asi na dvě a půl hodiny u moře. Pouti se zúčastním, tím
bude duchovní doprovod zajištěný.
Přihlášky jsou k vyzvednutí v sakristii farních kostelů v Zábřeze, Jedlí, Svébohově a Zvoli, nebo ke stáhnutí na webových stránkách farnosti Červená Voda www.farnostcervenavoda.
cz. Zda jsou ještě volná místa, se můžete ptát paní Jaroslavy Knápkové (731 621 254; poutnik151@seznam.cz). Vyplněné přihlášky můžete zaslat mailem na poutnik151@seznam.cz,
případně poslat na adresu Jaroslava Knápková, Červená Voda 483, Červená Voda 1, 561 61.
Cestovní pas není nutný, lze jet na novější občanku (alespoň tu zelené barvy). Děti však potřebují dětský pas. POČET MÍST JE OMEZEN.
Na společnou pouť se těší P. Radek Maláč
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ZÁZRAČNÝ RYBOLOV

Ježíš Kristus přišel na tento svět a stal se člověkem, aby nás
vykoupil a navěky spasil. Celý jeho život směřoval k tomuto
cíli. Ježíš nedělal nic jen pro danou chvíli svého pozemského
pobytu, ale vše pro budoucnost, a to budoucnost až „do konce světa“. Potřeboval najít lidi, kteří by jeho dílo a zvěst o něm
přenesli na další generace. K tomu si Ježíš vyvolil své učedníky. Bylo jich dvanáct i s Petrem, jejich hlavou.
Ježíšovo dílo bylo v očích lidí velmi podpořeno zázraky,
které činil, a které jím zmocněni činili později i jeho učedníci. Zázraky byly také znameními nastupujícího Božího království, projevem Boží lásky a milosrdenství k lidem i potvrzením Ježíšova poslání.
Evangelium této neděle pojednává o zázračném rybolovu, proto se k němu vrátíme zamyšlením inspirovaným knihou papeže Benedikta XVI. Ježíš Nazaretský.
Někteří apoštolové se rozhodli využít chvíle volna a jít lovit ryby do jezera Genezaretského. Jako zkušení rybáři vyjeli na vodu v noci, kdy ryby zabírají. Právě tehdy však nic neulovili. Ježíš jim však dal pokyn, aby to znovu zkusili a to teď hned, aby vyjeli a rozhodili sítě. To
podle praktické zkušenosti těchto mužů nebylo moc chytré, ale Petr přesto odpoví: „Mistře,
namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.“ (Lk 5,5) Nato
dochází k překvapivému úlovku, který Petra bytostně vyděsí. Padne Ježíši na znamení úcty
k nohám se slovy: „Odejdi ode mne, Pane, vždyť já jsem člověk hříšný.“ (Lk 5,8)
V tom, co se právě událo, Petr rozeznal Boží moc, která působila skrze Ježíšovo slovo,
a toto přímé setkání s živým Bohem v Ježíši jím hluboce otřáslo. Ve světle této přítomnosti
a pod jejím vlivem člověk poznává svou ubohost. Nedokáže mysterium tremendum snést
– emoční zážitek z Božího tajemství je pro něj příliš mocný. To je i z hlediska dějin náboženství jeden z nejpůsobivějších textů o tom, co se děje, když je člověk náhle a bezprostředně vystaven Boží blízkosti. Tu se může jen zděsit nad sebou samým a prosit, aby byl
této mocné přítomnosti zproštěn. Toto bezprostřední, zaplavující vědomí Boží blízkosti,
která se projevuje skrze Ježíše, se také odráží v titulu, kterým jej teď Petr oslovuje: Kyrie
– Pane. To je starozákonní označení pro Boha, jímž je nahrazováno nevyslovitelné Boží
jméno, sdělené Mojžíšovi v hořícím keři.
Než vyjeli na jezero, byl Ježíš pro Petra „epistala“, což znamená mistr, učitel, rabi; nyní
Petr poznává, že je to Pán – Kyrios.
S podobnou situací se setkáváme v evangelijním vyprávění o tom, jak Ježíš kráčí po
rozbouřeném jezeře k lodi s učedníky. Petr prosí, aby směl jít také, když začíná tonout, Ježíš mu podá ruku a zachrání jej. Vstoupí spolu na loď a v té chvíli se utiší vítr. Učedníci na
lodi padnou před Ježíšem na kolena; je v tom současně úlek i úcta a vyznávají: „Jsi opravdu Boží syn“. (Mk 14,22-33)
Učedníci v Ježíšovi různým způsobem znovu a znovu pociťovali přítomnost živého
Boha.
A to je Boží výzva i pro nás. Vidět v Kristu toho, který chce naše časné i věčné dobro,
vidět Boží milosrdenství, které směřuje k nám, lidem.
Není většího zázraku, než v betlémské stáji, kde se Bůh spojil s člověkem vjedno a na
Golgotě, kde za nás Bůh zemřel.
P. Antonín Pospíšil
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Z PASTORAČNÍHO PLÁNU FARNOSTI ZÁBŘEH NA ROK 2016

 Sobota 19. 3. 2016 - Děkanátní setkání mládeže, sobota před Květnou nedělí, koordinátor P. Radek Maláč
 Sobota 7. května v 10.00 - Arcidiecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi, Olomouc – katedrála
 Sobota 14. 5. v 8.00 - Ministrantský den, AKS Olomouc
 Sobota 21. 5. 2016 – v Katolickém domě v Zábřeze oslava 60. narozenin a výročí 30.
let od svěcení otce Františka Eliáše.
 Sobota 28. 5. 2016 - Národní pouť k Božímu milosrdenství, Krakov
 Pátek 10. 6. 2016 – Noc kostelů
 Sobota 18. 6. – jáhenské svěcení a 25. 6. kněžské svěcení v 9.30 v katedrále v Olomouci
 30. 6. v 18.00 – Slavnost Výročí posvěcení katedrály, Olomouc
 Pondělí 4. 7. – Velehrad, koncert lidí dobré vůle
 Úterý 5. 7. – Národní pouť sv. Cyrila a Metoděje ne Velehradě, pouť ke sv. Cyrilu a Metoději v Ráječku
 25.– 31. 7. – Krakov, Světové dny mládeže
 Středa 24. 8. – adorační den farnosti Zábřeh
 Sobota 27. 8.; případně neděle 28. 8. – požehnání nového zvonu, který vlastníma
rukama odlili zábřežští zvoníci 17. listopadu 2015. Pozván k žehnání zvonu bude
arcibiskup Jan Graubner.
 Sobota 27. 8. – Pouť rodin ke Svaté bráně, Svatý Hostýn
 Sobota 17. 9. – Pouť děkanátu za obnovu rodin do Olomouce
 Úterý 27. 9. – Žehnání charitního domu na Valové a mše svatá k 25. výročí založení
zábřežské Charity.
Je pozván arcibiskup Jan Graubner.
 Středa 28. 9. – Pouť ke sv. Václavovi, hlavnímu patronu
arcidiecéze, katedrála Olomouc
 24.-29. 10. – pouť farností „ke svatým branám“ do Říma
spolu s farností Zvole
 Neděle 4. 12. – patrocinium kostela sv. Barbory, při
slavnostní mši svaté bude požehnán nový oltář. Bude
pozván biskup Josef Hrdlička

NOC KOSTELŮ 10. 6. 2016 – PRO ORGANIZÁTORY
Je nutné se přihlásit skrze elektronickou přihlášku, kterou
naleznete na www.nockostelu.cz, kde si můžete i objednat
počty propagačních materiálů. Termín pro přihlašování je
od 1. 2. 2016. Bližší informace: nagl@arcibol.cz nebo na tel.
605 274 911 - Lubomír Nágl.
O ČEM PÍŠE KT Č. 6/2016
Papež František je nejoblíbenější zahraniční osobností v ČR, KT ví víc. Taktéž si můžete
přečíst reportáž z klášterního života v brněnském konventu milosrdných bratří či z mezinárodního eucharistického kongresu na Filipínách. Téma? Islám a ženy.
(ČBK)
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 31. ledna: Písařov 530, Jakubovice 553, Červená Voda 2.386, Mlýnický
Dvůr 90, Domov důchodců sv. Zdislavy 102, Janoušov 1.515 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
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.
v Mše svaté na popeleční středu 10. února: Jakubovice 15.00, Písařov 16.00, Červená Voda
17.30 hod.
v Setkání nad Biblí u paní Hrazdírové se uskuteční ve čtvrtek 11. února ve 13.00 hod.
v Rodiče prvokomunikantů se setkají na faře v Červené Vodě ve čtvrtek 11. 2. v 18.15 hod.
v Mše svatá s udílením svátosti pomazání nemocných bude v Domově důchodců sv. Zdislavy v pátek 12. února v 16.00 hod. Před přijetím svátosti pomazání nemocných je důležité
se vyzpovídat.
v Organizační setkání vedoucích buněk, zejména červenovodských, bude v neděli 14. února v 18.00 hod.
P. Radek Maláč

postřelmovsko

postřelmovsko

UDĚLOVÁNÍ POPELCE
Mše svaté s udělováním popelce bude na Popeleční středu: v Lesnici v 17.00, v Postřelmově 18.30 hodin.
Popelec se bude udělovat také při nedělní mši svaté: v sobotu v 15.30 v Dlouhomilově,
v 17.00 v Sudkově a v neděli v Chromči v 11.00 hodin.
P. Vladimír Jahn
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 lpp.cz. Lektorují manželé Kolčavovi (tel: 725861449)
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 o skutečnostech důležitých pro budoucnost rodiny, kterou jednou chtějí založit. Vše vede k prohloubení a upevnění vztahů.
manželé Kolčavovi

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 31. ledna: Lubník 730; Tatenice 1.590; Hoštejn 1.300; Kosov 600 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
TRADIČNÍ DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL V HOŠTEJNĚ se uskuteční tuto neděli
7. února od 14.00 hod. v sále Globusu (u koupaliště). Srdečně zvou pořadatelé.
v Společenství Modlitby chlapů se sejde na faře v Tatenici tuto neděli v 18.00 hod.
v O adorační dni farnosti Tatenice v pátek 12. února bude vystavena Nejsvětější svátost
od 15.30 hod., výstav ukončí pravidelná mše svatá.
P. Jaroslav Přibyl
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lošticko

lošticko

lošticko

Sbírka z neděle 31. ledna: Moravičany 1.723 Kč a Loštice 3.183 Kč.
Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!
P. Kristián Libant, CM

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 31. ledna: Mohelnice 3.867, Úsov (na opravy kostela)1.725, St. Loučka
909 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara

Dr. Robert Jaschek – duchovní správa v LP 1952

Zakončení postní doby Velkým třídenním bylo bez okázalosti, ale přece důstojné (když i bez průvodu).
Oslava velikonočních svátků byla venkovsky prostá, i na kůře chyběla
bývalá příprava varhaníkem, který od 1. 2. dlí na „vojenském cvičení“.
Prosebné průvody byly i letos nahrazeny ranními pobožnostmi se mší svatou ve dny
samé.
V měsíci květnu zase byly konány Májové pobožnosti s pravidelnou četbou knihy
„Mariánská galerie“, od redaktora P. Fr. Jiráska.
V létě bylo provedeno usnesení nejdůstojnějšího pana arcibiskupa ze 4. ledna 1952,
o novém uspořádání arcidiecéze. Z dosavadních 7 arcikněžství a 49 děkanství, byla utvořena, v souladu se státním, krajským a okresním zřízením tato:
1 generální vikariát v Olomouci, 4 arcikněžství a 34 okresních děkanství. Mezi zaniklá
arcikněžství a děkanství patří i Mohelnice, která byla přidělena okresnímu děkanátu v Zábřeze. Okresním děkanem se stal důstojný pan Sedlák v Zábřeze, místo děkanem důstojný
pan Kolařík v Klášterci. Tak byl aspoň ve zdejším okrese průběh církevní administrativní
změny hladký a nehlučný! Dosavadním děkanům se dostalo slova poděkování a doživotní
děkanský titul.
Bartoš H.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 31. ledna 2016: Štíty 2.630, Cotkytle 550; Horní Studénky 1.000 Kč
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Josef Altman
ZAČÁTEK POSTNÍ DOBY VE ŠTÍTECH
Mše svatá s udělováním popelce bude na Popeleční středu v 17.00 hod.
Pátkem 12. února začínají pobožnosti KŘÍŽOVÉ CESTY, vždy půl hodiny přede mší
svatou, tedy v 16.30 hod.
Křížovou cestu v neděli 14. 2. ve 14.30 hod. povede společenství živého růžence.
Sbírka, která proběhla během prosince ve štíteckém kostele, byla věnována na boj
s dětskou podvýživou fondu UNICEF. Darovali jste 10.140 Kč.
Už během prvních, adventních týdnů bylo zřejmé, že Vás sbírka oslovila. Peníze přibývaly a připravené dárečky stejně rychle mizely.
Tímto chci poděkovat těm, kdo se sbírkou velice pomáhali. Otci Iosifovi za velkou
podporu a všem, kdo vyráběli dárečky. Ale největší dík patří Vám, kteří jste přispěli.
Ochotným a soucitným lidem, kteří chtějí pomoci těm nejmenším a nejzranitelnějším,
dětem.
Eva Pecháčková
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Sbírky z neděle 31. ledna: Zábřeh 9.740; Jedlí 2.000; Svébohov 1.400; Klášterec 1.190;
Zvole 10.780 Kč.
Dary: Zábřeh – dar na kostel sv. Barbory 1.000 Kč; Svébohov – na farní kostel 1.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Dary na lepru: dne 30. 1. 2016 byla ze Zábřeha předána částka 5.400 Kč.
Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.

Zíková Marie

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

V BARBORCE VYJDOU HVĚZDY JIŽ POČTVRTÉ
Když hvězdy vycházejí, je název dalšího koncertu, který nabídne cyklus Bravo.
V neděli 14. února se do kostela svaté Barbory sjedou už počtvrté absolventi zdejší základní umělecké školy, kteří studují hudbu na konzervatořích a uměleckých vysokých
školách, aby zde vystoupili na společném koncertu.
V Barborce se postupně představí sopranistka Eliška Hrochová, na klarinet Marie
Šoukalová, na klavír Veronika Kordasová, Eliška Rýznarová, jako host Martina Valentová, na flétnu zahraje Veronika Foltýnová, na housle Anna Zimová a na lesní roh Kristýna
Kočtářová. V programu koncertu zazní skladby velikánů Antonína Dvořáka, J. S. Bacha,
G. Ph. Telemanna, ale i méně známých soudobých skladatelů, např. Bernharda Krola nebo
Oldřicha Flose. Pátý koncert Bravo Zábřeh v letošní sezoně má začátek v 16 hodin,
vstupné je dobrovolné.
PhDr. Zdeněk David
Zveme všechny členy i příznivce na výroční schůzi Orla, jednoty Zábřeh, která se uskuteční v neděli 14. února ve 14.00 hod. v Katolickým
domě.
Jana Kubíčková, starosta
SETKÁNÍ DOMÁCÍCH PEČOVATELŮ. Srdečně vás zveme ve středu 17. 2. od 16 hod.
na další setkání svépomocné skupiny pro laické pečovatele v domácnosti. Tématem bude
„Daně a jak na ně aneb zdaňování příjmů fyzických osob, mimo OSVČ“ – i pečující musí
řešit daňovou problematiku. Na setkání získají účastníci informace, jaké příjmy jsou předmětem daně z příjmů fyz. osob, přehled používaných tiskopisů, termíny, slevy na daních,
nezdanitelné části základu daně, daňové zvýhodnění na vyživované děti apod.
Lektoruje Anna Drlíková. Setkání se uskuteční v zasedací místnosti Charity Zábřeh.
		
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.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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