15. 1. 2017
Ročník XXIV., číslo 2
2. 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

Všemohoucí, věčný Bože, ty řídíš všechno na nebi i na zemi;
vyslyš prosby svého lidu a dej našim dnům svůj řád a mír.
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 40

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli

1: Iz 49,3.5-6
Ordinárium: Olejníkovo č. 502

2: 1 Kor 1,1-3
příště Břízovo č. 503

„Na koho uvidíš
sestupovat Ducha
a zůstávat na něm, to je ten,
který křtí Duchem svatým.“
A já jsem to viděl
a dosvědčuji:
„To je syn Boží.“

Jan 1,34
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Ev. Jan 1,29-34

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pátek 13. ledna
sv. Hilaria, biskupa a učitele církve
MALETÍN. Mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně bude slavena tuto neděli 15. 1.
2017 ve 14.30 hod.
P. František Eliáš

SETKÁNÍ PASTORAČNÍCH A EKONOMICKÝCH
RAD DĚKANÁTU

V úterý 17. ledna 2017 v 17.00 hod. se členové pastoračních a ekonomických rad opět sejdou v Katolickém domě v Zábřeze s děkanem
a jeho spolupracovníky.
Tentokrát bude součástí tohoto setkání přednáška Th.Lic. Jakuba Doležela o praktických možnostech charitní služby v každé jednotlivé
farnosti. Naváže na zajímavou přednášku o životě farnosti od P. Jiřího Kani.
Na přednášku zveme také všechny aktivní věřící z farností děkanátu.
		
P. František Eliáš, děkan
Děkanátní rada. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze ve středu 18. ledna.
Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.
P. František Eliáš
VZDĚLÁVACÍ KURZ. V sobotu 21. 1. 2017 od 8.00 hod. se v bývalé ZUŠ (u kostela) konají závěrečné zkoušky vzdělávacího kurzu.
Mgr. Luděk Diblík
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT. Srdečně vás všechny zveme v neděli
22. ledna 2017 od 14.30 hod. do kulturního domu v Postřelmově na
Tříkrálový koncert, kterým vyvrcholí letošní Tříkrálová sbírka. Zahrají skupiny Madalen a Vodníci. V průběhu koncertu se dozvíte výsledky sbírky, vylosujeme výherce tříkrálové tajenky a pro malé děti
bude otevřen hrací koutek. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
Jana Skalická
SETKÁNÍ SVÉPOMOCNÉ SKUPINY. Zveme domácí pečovatele na setkání a sdílení
svých zkušeností z péče o své blízké i vzájemnou podporu. Sejdeme se ve středu 25. ledna
2017 v 16 hodin v zasedací místnosti Charity Zábřeh (Žižkova 15).
		
Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE PŘIPRAVILA:
MUDr. Jaromír Matějek, PhD., Th.D. – „Dříve vyslovená přání – jak můžeme o sobě rozhodnout, když už se rozhodnout nemůžeme“ – 31. 1.
2017, 18.00, Katolický dům, Zábřeh.
V přednášce se dozvíme, jaké právní náležitosti musí text dříve vyslovených přání mít a konkrétně co a jak si promyslet pro dobu, kdy předpokládáme, že budeme muset o sobě rozhodovat, ale ze zdravotních důvodů to nepůjde.
Jaromír Matějek,
Ústav etiky a humanitních studií 3. LF UK, klinický etik, pediatr, teolog.
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MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRU HNÍZDO VÁS ZVE:
		
Pravidelné aktivity Hnízda najdete na www.hnizdozabreh.cz
VÝZVA Z HNÍZDA – RECEPT NA DOBRÉ MANŽELSTVÍ
Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum Zábřeh z. s. se opakovaně aktivně
zapojuje do kampaně Národní týden manželství, jejímž cílem je posílit
vztahy v manželství a zvýraznit potřebu zabývat se otázkou vztahových
dovedností jako předpokladů dobrého manželství.
Letošní kampaň s názvem RECEPT NA DOBRÉ MANŽELSTVÍ proběhne v týdnu od 13.
do 19. 2. 2017 a potěšila by nás i Vaše účast. Cílem tohoto ročníku je najít radu, jak žít v tom
pravém, plnohodnotném manželství. Jsme si vědomi, že univerzální recept neexistuje, ale
třeba svým podnětem inspirujete a obohatíte jiné. Zapojte se tedy do letošního ročníku! Stačí do 12. 2. na adresu ahoj@hnizdozabreh.cz zaslat odpovědi na 3 otázky, které jsme pro Vás
připravili. Povzbuďte ostatní Vaším osvědčeným receptem na dobré manželství.
Otázky: 1. Co manželství škodí?
2. Co manželství pomáhá?
3. Co udělám do jednoho měsíce pro zlepšení svého manželství?
Z vašich zaslaných odpovědí se pokusíme sestavit Recept na dobré manželství, který zveřejníme na webových stránkách Hnízda.
MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO DOPORUČUJE:
V rámci Rodičovské akademie seminář na téma – Proč jsou děti takové,
jaké jsou? Chcete porozumět svému dítěti a vyhnout se základním výchovným chybám? Přihlaste se na seminář psycholožky LIDMILY PEKAŘOVÉ
a staňte se rodičem na jedničku!
3. února 2017 15.30-18.30 téma: Co nepokazit ve výchově dětí ve věku 3 – 7 let a
4. února 2017 v 9.00-12.00 téma: Základní problémy při výchově a vzdělávání ve věku
6 – 15 let.
Semináře se uskuteční v Kině Retro, Farní 14, Zábřeh. Registrace předem nutná na emailu pospisilova@hornipomoravi.eu, uzávěrka je 27. 1. 2017.
Hlídání dětí možné po předchozí domluvě. Bližší informace na www.mapzabreh.cz a FB
MAP Zábřežsko. Přednášky se konají v rámci projektu „Místní akční plán vzdělávání na
území ORP Zábřeh“ CZ.02.3.68/0.0/0.0/15005/0000710. Jsou spolufinancovány Evropskou unií a státním rozpočtem ČR.
LIDOVÝ PLES. MO KDU-ČSL Zábřeh a animátoři děkanátu Zábřeh vás srdečně zvou na
Lidový ples, který se uskuteční v Katolickém domě v Zábřeze v pátek dne 27. ledna 2017
od 19.30 hod. se zahájením ve 20.00 hod. K poslechu i tanci hraje KMČ a
ZN. Na programu taneční vystoupení studentek ZUŠ Šumperk, půlnoční překvapení a jiné.
Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 120 Kč. V ceně vstupenky je i
místenka a šatna. Předprodej vstupenek v recepci Charity Zábřeh.
Všechny děti zveme na dětský maškarní karneval, který se uskuteční
v sobotu 28. ledna 2017 od 14.00 hod. Bohatý program pro děti. Vstupné dobrovolné.
RNDr. František John
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DO VLASTNÍHO PŘIŠEL
Symbolem sv. Jana je orel. Některá jeho vyobrazení mají orlí hlavu
nebo křídla. Tento symbol mu byl připsán pro vysokou teologii prologu k jeho evangeliu, která se dá připodobnit ke vzletu orla do duchovních výšin a tajů Nejsvětější Trojice.
„Na počátku bylo Slovo a to slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh…“
Od věčnosti v lůně Božím přebývá věčné Slovo, druhá Boží osoba, která se v čase stala tělem, v Ježíši Kristu se narodila v Betlémě a přebývala mezi námi – pro naši věčnou spásu.
Ale kolikrát i orel zasažen střelou střemhlav jako kámen padá na zem,
stejně jako osvícen Duchem Božím evangelista Jan dodává: „ Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali.“ (J 1,10-11)
Neměli o něj zájem, opovrhli jím a na kříž ho přibili.
Prvním znamením nepřijetí a příkoří bylo už místo jeho narození, pak snaha krále Heroda usmrtit narozeného krále. To vše bylo i předzvěstí údělu jeho věrných, počínaje apoštoly až do dnešních dnů a bude tomu tak až do posledních okamžiků světa.
Do vlastního přišel a vlastní ho nepřijali. Můžeme se divit dnešnímu člověku, že Boží slovo odmítne? Boží slovo dnes lidé neberou vážně. Všichni mohou dnes Bibli snadno získat,
ale jen málokdo ji přijímá jako průvodce životem.
Křesťanská víra, naděje a křesťanský způsob života jsou ale založeny právě na Slově. Pravda na zvláštním „Slově“, které se stalo tělem, tedy na Kristu. „Všem pak, kteří ho přijali, dal
moc stát se dětmi Božími.“ (J 1,12) Buďme tedy mezi těmi, kterým radost naplňuje srdce
při zprávě, že živý Bůh přebýval a přebývá mezi námi.
P. Antonín Pospíšil
Z promluvy Svatého otce Benedikta XVI. před Angelus Domini, náměstí sv. Petra 11.
12. 2011; zdroj: www.radovaticana.cz;
„SLOVO SE STALO TĚLEM“ je jedna z oněch pravd, na kterou jsme si tolik zvykli, že se
nás velikost události, kterou označuje, už téměř nedotýká. Avšak vede nás k jádru obrovské novosti křesťanství, kterou slavíme: něčemu absolutně nemyslitelnému, co mohl uskutečnit jedině Bůh a co je přístupné pouze vírou. Logos, který je u Boha, Logos, kterým je
Bůh, Stvořitel světa, skrze něhož bylo stvořeno všechno, provázel a provází lidi dějinami
svým světlem, stává se jedním z nich, přebývá mezi námi, stává se jedním z nás. Druhý
vatikánský koncil praví: „Boží Syn lidskýma rukama pracoval, lidskou myslí přemýšlel,
lidskou vůlí jednal, lidským srdcem miloval. Narozen z Panny Marie, stal se opravdu jedním z nás, ve všem nám podobný kromě hříchu“. Je tedy důležité znovu se naučit žasnout
nad tímto tajemstvím, nechat se obestřít velikostí této události: Bůh, pravý Bůh, Stvořitel
všeho, chodil našimi cestami, vstoupil do lidského času, aby nám sdělil svůj vlastní život.
A učinil tak nikoli v majestátu panovníka, který si svojí mocí podrobuje svět, nýbrž v poníženosti dítěte.
Druhý vatikánský koncil to pronikavě zdůrazňuje: „Je skutečnost, že tajemství člověka se
opravdu vyjasňuje jen v tajemství vtěleného Slova. … Kristus, nový Adam,… plně odhaluje člověka jemu samému a dává mu poznat vznešenost jeho povolání“. V onom dítěti,
Božím Synu, kterého rozjímáme o Vánocích, můžeme rozpoznat pravou tvář nejen Boha,
ale i člověka. A jedině otevřením se k působení Jeho milosti a snahou Jej každodenně následovat, uskutečňujeme plán Boží s námi, s každým z nás.
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EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY

Tématem letošního týdne modliteb je rodina a děti.
 Do kostela svaté Barbory jste zváni v den Památky Panny
Marie, Matky jednoty křesťanů ve středu 18. ledna v 18.00 hod.
Liturgii doprovodí pěvecký sbor Carmen.
P. František Eliáš
POZVÁNÍ DO OLOMOUCKÉ KATEDRÁLY K OSLAVĚ JUBILEA OTCE BISKUPA
Mons. Josef Hrdlička (*19. 1.1942), pomocný biskup olomoucký, poděkuje za 75 let života
mší svatou v olomoucké katedrále v sobotu 21. ledna 2017 v 10 hodin.
red.

červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 8. ledna: Mlýnický Dvůr 240, Písařov 704, Jakubovice 292, Červená
Voda 2.342 Kč. Dary: Červená Voda 200 Kč na opravu varhan.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč
 Pastorační rada farností Písařov a Jakubovice se sejde v pondělí 16. 1. v 16.45 hod. na
faře v Písařově.
 Pastorační rada farnosti Červená Voda se sejde v pondělí 16. 1. v 18.30 hod. na faře.
 Členy Živého růžence z Červené Vody zve otec Radek ve středu 18. 1. v 17.00 hod. na
mši svatou a následné setkání na faře.
 Biřmovanci se setkají v neděli 22. 1. ve 14.30 hod. na faře v Červené Vodě.
		
P. Radek Maláč

postřelmovsko

postřelmovsko

„Bože náš, Králi náš, tys vyvolil svatého Huberta za velekněze a svěřil mu své poklady, aby
z nich bohatě rozdával.“ To jsou slova vstupního zpěvu Svatohubertské mše B-dur skladatele Františka Macka, rodáka z Hrabišína, která zazní 28. ledna 2017 v 15.30 hod. v kostele Všech svatých v Dlouhomilově.
Vzpomeneme při ní na všechny zemřelé členy Řádu sv. Huberta.
Zpěvem ji doprovodí Mužský sbor Řádu sv. Huberta ze Zábřehu
pod vedením Josefa Hrocha. Mše bude provedena s varhanním
doprovodem samotného autora mše, Františka Macka.
Letos si připomínáme 1.290 výročí od smrti biskupa sv. Huberta (+ 30. 5. 727), který již za svého života byl nazýván apoštolem
Arden. Jeho slova z poslední promluvy k lidem jsou dodnes aktuální: „Pokud živi jsme, jsou nám dveře milosrdenství Božího otevřeny; po smrti naší zavřou se však a otevře se brána pekelná, aby
pohrdače a přestupníky zákona Božího ku potrestání přijala. Uvaž tedy každý, čím jsi byl,
co jsi a čím zakrátko budeš! Čím prohřešil jsi se proti přikázáním Božím, z toho vydej dobré
ovoce pokání a smiř se s Bohem.“ Farní společenství spolu s Řádem sv. Huberta, vás tedy
tímto všechny zve v sobotu 28. ledna do Dlouhomilova. Místní hostinec „U Pacinů“ na
tento den připravil speciality ze zvěřiny, na které jste po mši svaté zváni.
		
Za farní společenství Pavel S. Bartoš, EOSH.
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farnosti spravované z klášterce
Sbírky z neděle 8. ledna: Jedlí 1.800; Svébohov 2.200; Klášterec 1.500 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Wladyslaw Mach, SDS

lošticko

lošticko

lošticko

Sbírky z neděle 8. ledna – na potřeby farnosti: Loštice 1.663 Kč; Moravičany 1.154 Kč.
Pán ať odmění Vaši štědrost.
P. Kristián Libant, CM
POZVÁNKA DO DIVADLA
Srdečně vás zveme do Divadla Andreje Bagara v Nitře na nezapomenutelný divadelní večer ve společnosti Jana Pavla II.
Jeho život a dílo přibližuje původní slovenský muzikál, který
nese symbolický název Povolání papež.
Plánujeme navštívit některé páteční nebo sobotní představení, pravděpodobně v druhé polovině března.
Podle počtu přihlášených pojedeme osobními auty, pokud
nás bude víc, autobusem.
Cena vstupenky je do 20 euro. Předběžní zájemci – nahlaste
se u P. Kristiána 733 742 500, abychom věděli, zda je zájem a
mohli zajistit vstupenky a dopravu.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 8. ledna: Štíty 1.780, Cotkytle 540; Horní Studénky 1.700 Kč
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
V  neděli 22. 1. bude ve Štítech sbírka na opravy pastorační místnosti.
Účelové sbírky a dary farníků na tuto akci do 15. 1. 2017 činily 65.770 Kč. Tato místnost
bude využita: k přednáškové činnosti, k setkání seniorů, pohoštění pro účinkující koncertů, na činnost pro děti – „Tvořeníčko pro děti“, nacvičování zpěvu scholy na různé slavnosti, na poradny, k setkání mládeže, ministrantů a k dalším duchovním aktivitám.
 V neděli 22. 1. v 9 hod. bude také ve Štítech bohoslužba pro děti.

P. Jacek Brończyk

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 8. ledna: Lubník 940; Tatenice 980; Hoštejn 1.300; Kosov 600 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
***
Pozvání pro běžkaře na Orlickou „50“ v sobotu 21. ledna. Ve skutečnosti se jedná o 23
km z Haničky na Šerlich a zpět; převážně po vyfrézované stopě. Již podeváté se vydáme
krásnými horami volným tempem. Odjezd z Drahotuš v 5.30, od Shellky v Zábřeze budeme v 6.45 hod. Z Haničky se vyjede cca v 8.15 hod. Oběd dle sil a počasí v útulně na vrcholu Deštné či raději na Šerlichu. Cesta zpět už je většinou pohodová max. do 17.00 hod.
Kdo by měl chuť se připojit - je možné se mi ozvat; mohu i přibrat do auta.
		
P. Radomír Šidleja, rasid@antiochia.cz, 731 626 515
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mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 8. ledna: Mohelnice 4.653; Úsov 775; Studená Loučka 881 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
Z Mohelnické farní kroniky, LP 1966 - liturgie v češtině
Obnovená liturgie dostala pravou tvář, až lid dostal do rukou
české texty.
První recitovaná mše svatá v české řeči (stupňové modlitby,
sláva, kyrie, epištola, evangelium, přímluvy, krédo, obětování,
Otče náš, Beránku ke svatému přijímání, Benedikace) byla na
Zelený čtvrtek.
Epištolu a přímluvu pronášel poprvé laik pan František Belžík, výpravčí ČSD (bývalý bohoslovec – čtyři ročníky semináře v Olomouci). K tomuto zástupci božího lidu přistoupili ještě pánové Josef Máder dělník, Pavel Entr dělník, František Hroch zámečník, Vojtěch
Mlčoch zemědělec, kteří se pravidelně střídají ve čtení Epištoly a přímluv. Jsou předem
školeni administrátorem. Liturgie je obohacena chorem, který se skládá z děvčat školního
věku v počtu 22 členů, které recitují zpěvně za doprovodu varhan: vstup, mezizpěv, obětování a k přijímání. Chór je umístěn u oltáře v kněžišti v bočních kněžských lavicích. Tím
liturgie stoupla. Tato recitační mše se provádí s lidem první neděli v měsíci a pak každou
neděli v době adventní a postní.
Kněz čte česky všechno, co je dovoleno. Účast ministrantů bývá v počtu osm. Každodenní
homilie není (jak to někteří kněží dělají nebo dělali). Lid nestačí  zažít do hloubky rozebírané myšlenky, navíc mnoho myšlenek z Písma uniká. Pak se stává, že promluvy zevšední
a kněz sám nemá dostatek hodnotných myšlenek. Nemáme písemných vědeckých pomůcek a lidé jsou denně značně unaveni zaměstnáním. To chce svůj čas!
Velikonoce prošly ve znamení obnovené liturgie. Bohužel náš ředitel kůru pan Alois Lexman byl na operaci žaludku a nemohl jej dostatečně zastoupit starý penzista pan Vrtek.
Ředitel kůru, pan Alois Lexman se dožil 2. června 60. let. Po mši svaté mu poblahopřál sbor, zástupci věřících i administrátor s přáním Božího požehnání do dalších let.
Obdržel mnohé dary. Pan ředitel byl překvapen a dojat.
V zimě spadla část zahradní zdi (cihelná 60 cm široká) na Třebovské ulici, kde je farní humno a bylo třeba ji zbourat podél silnice v délce 50 m a nahradit ji drátěným pletivem.
Oprava varhan ve farním kostele byla provedena v měsíci červnu odbornými pracovníky
firmy „Závod varhany Krnov“. Oprava se zaměřila na vyregulování II. manuálu, oplstění
klávesnice, vyleštění píšťal, vyladění a vyčistění celých varhan.
Peníze na opravu byly sháněny sbírkami v chrámě, které byly povoleny OCT (okresním
církevním tajemníkem) v Šumperku a to 1x v měsíci. Začátkem měsíce července došel
účet za varhany z Krnova v hodnotě 7.595 Kč. Ve sbírkách bude pokračováno až do konce
roku 1967. Oprava byla provedena velmi dobře.
První svaté přijímání bylo v Mohelnici v červnu za účasti 28 prvokomunikantů. Týž den
bylo i ve Slavoňově, kde přistoupilo poprvé k sv. přijímání 17 dětí.
Náboženství 1966-1967 účast:
Mohelnice: I. devítiletá škola 9 žáků 1x za 14 dnů sobota, II. devítiletá škola 28 žáků každý
týden středa, Na sídlišti 11 žáků 1x za 14 dnů pátek.
Bartoš H.
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Sbírky z neděle 8. ledna: Zábřeh 9.570; Zvole 3.770; Pobučí 470 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.

P. František Eliáš

Upřímné Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří přispíváte na
provoz a vysílání našich křesťanských médií. V roce 2016
jsem odeslala 7.500 Kč pro Radio Proglas, 5.500 Kč pro
TV Noe. Děkuji za Vaši štědrost a těším se na další spolupráci. Přeji Boží požehnání a vše jen dobré do celého roku 2017.

Helena Fuchsová

ROZLOUČENÍ S PANEM VÁCLAVEM BARTOŠEM
Ve středu 11. ledna jsme se v zábřežském farním kostele rozloučili s panem Václavem Bartošem. S úctou a vděčností vzpomínáme na jeho obětavou službu farnosti. Několik let nejenže sám dovážel Farní informace z mohelnické tiskárny do Zábřeha, ale také se staral
o koordinaci služeb ostatních kurýrů.
Věříme, že naše přímluvy a modlitby ho budou provázet do Božího království. redakce
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 2017
Ve čtvrtek 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.
Setkání rodičů prvokomunikantů bude ve čtvrtek 19. 1. 2017
po mši svaté.
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
 Domov mládeže Stojanova gymnázia, Velehrad pořádá od 3. 3. do 5. 3. 2017 duchovní
obnovu pro mládež. Tuto obnovu vede misionář oblát Vlastimil Kadlec. 	
red.

PODHÁJSKA 24. – 29. 1. 2017 relaxační pobyt ve

slovenských termálech. Posledních pět volných míst!
Cena 7.700 Kč zahrnuje autobusovou dopravu ze Zábřehu, 5 x hotelové ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, polopenzi a permanentní vstupenku na venkovní termální koupaliště.
Součástí programu bude každodenní mše svatá sloužená P. Františkem Eliášem a P. Milanem Palkovičem, oblíbené „Večerníčky“ v podání MgA. Martiny Pavlíkové, nabídka duchovní literatury na zpestření volného času či další duchovní program.
Více informací a přihlášky získáte již nyní v kanceláři AWER TOUR s.r.o., Farní 1, Zábřeh,
mob. 731 626 506. Za farnost P. František Eliáš, za AWER TOUR s.r.o. Lenka Hamplová

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

