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KVěTNá NEDěLE
Zábřeh / Zvole, Maletín
Dubicko, Rohle, Třeština
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, tvůj Syn nás tak miloval, že se z lásky vydal na smrt za spásu světa;
dej nám svou milost, abychom i my milovali své bratry
a zůstávali v tvé lásce. Skrze tvého Syna, Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žl 22

Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?

1: Iz 50,4-7

2: Flp 2,6-11

EVANGELIUm K DNEšNí NEDěLI

Ev. mt 27,33-54

Když došli na místo zvané Golgota, což znamená „Lebka“, dali mu pít víno smíchané se žlučí.
Okusil, ale pít nechtěl. Přibili ho na kříž a rozdělili si jeho šaty losováním. Potom si tam sedli a hlídali ho. Nad hlavu mu připevnili nápis s udáním jeho provinění: „To je Ježíš, židovský
král.“ Zároveň s ním byli ukřižováni dva zločinci, jeden po pravici, druhý po levici. Ti, kdo přecházeli okolo, potupně proti němu mluvili. Potřásali hlavou a říkali: „Chceš zbořit chrám a ve
třech dnech ho zase vystavět. Zachraň sám sebe! Jsi-li Syn Boží, sestup z kříže!“ Stejně tak se
mu posmívali i velekněží s učiteli Zákona a staršími a říkali: „Jiným pomohl, sám sobě pomoci
nemůže. Je prý to izraelský král! Ať nyní sestoupí z kříže, a uvěříme v něho. Spoléhal na Boha,
ať ho teď vysvobodí, má-li v něm zalíbení. Přece řekl: ‘Jsem Boží Syn!’“ Stejně ho tupili i ti, kdo
byli spolu s ním ukřižováni. Od dvanácti hodin nastala tma po celém kraji až do tří odpoledne.
Kolem tří hodin zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eli, Eli, lema sabachthani?“, to znamená: „Bože
můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ Když to uslyšeli někteří z těch, kdo tam stáli, říkali: „On
volá Eliáše!“ Jeden z nich hned odběhl, vzal houbu, naplnil ji octem, nastrčil ji na rákosovou hůl
a chtěl mu dát pít. Ostatní však říkali: „Počkej, chceme vidět, zdali ho přijde Eliáš zachránit.“
Ježíš však znovu vykřikl mocným hlasem a skonal. Vtom se chrámová opona roztrhla vpůli odshora až dolů, země se zatřásla, skály se rozpukly, hroby se otevřely a mnoho těl zesnulých svatých bylo vzkříšeno. Po jeho vzkříšení vyšli z hrobů, vešli do Svatého města a ukázali se mnoha
lidem. Když setník a jeho lidé, kteří měli u Ježíše stráž, viděli to zemětřesení a všechno, co se
dělo, hrozně se polekali a říkali: „To byl opravdu Syn Boží.“
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Osel a lev: zamyšlení pro malé i velké na Květnou neděli
P. Karel Skočovský, kaplan v Zábřehu

Lva by chtěl každý. Když ne doma, třeba jako nějaké to malé roztomilé lvíče na hraní, tak
aspoň do erbu. Lev je král zvířat, a když zařve, džungle ztichne. Inu, lev je lev.
To takového osla, toho chce málokdo. I když – třeba vám někdy nějaký sympatický osel
padne do oka a vy se s ním hned chcete skamarádit. Ale řekněme si to rovnou: osel není
lev. To se nedá vůbec srovnávat.
A teď konec srandy. Začíná náboženství. Proč mluvím o tom oslovi? Protože o něm budeme číst během úvodu mše svaté na Květnou neděli. Jak si Pán Ježíš od kohosi půjčil
malého oslíka, na toho chudáka si sedl (doufám, že nebyl – Pán Ježíš – po obědě) a k veliké
radosti mnoha lidí na něm vjel do Jeruzaléma. Pak oslíka poplácal pěkně po hřbetě, dal
mu cosi dobrého na zub a poslal ho zase zpátky.
O tom číst nebudeme, ale tak to přesně bylo.
A pak se budou číst na mši ještě další dvě čtení a po nich vyprávění o tom, jak Pána Ježíše
ukřižovali, kterému říkáme pašije. O tom vám teď nemůžu nic víc říct, protože to musíte
slyšet sami. Je to pravdivé, smutné, ale zároveň strašně krásné. Těžko se to teď vysvětluje.
Ale až budete větší, sami na to přijdete.
Četli jste někdy knížku Lev, čarodějnice a skříň od C. S. Lewise? Jestli ne, tak to hned pěkně napravte. Je to moc krásná příprava na Velikonoce. Nevěříte? Tak si pusťte aspoň její
filmové zpracování. I když – knížka je knížka...
Ale vraťme se zpátky k tomu oslíkovi, co nesl Pána Ježíše. Říkal jsem si, že by bylo pěkné
o něm napsat celý příběh. Ale už mne pár lidí předběhlo.
Jenom si to představte: on ten mladý trumbera vůbec netušil, koho veze. Asi se nejdřív
bránil, měl spoustu protivných řečí okolo, ale nakonec vyrazil tím svým oslím krokem
tam, kam ho ten podivný chlapík řídil. A když to celé divadlo skončilo, byl rád, že to
má za sebou. Trvalo mu možná pár roků, než si
z různých útržků vyprávění lidí, co šli okolo, poskládal, že on, obyčejný oslík kdesi z dědiny, vezl
Krále. A dodneška – to se s vámi vsadím – se vám
kdejaký osel pochlubí, že jeho pra, pra pra, pra,
pra, pra, pra, pra, praděda vezl Pána Ježíše.
Poučení z toho všeho podle mne plynou dvě.
Zaprvé: i my můžeme celý náš život žasnout nad
tím, že Král a Lev z Judy (tedy Pán Ježíš), který je
Boží Syn a byl při stvoření světa, si pro vjezd do
Jeruzaléma nevybral kočár tažený šestnácti koňmi, ale malého oslíka, který ho sotva uvezl. Náš
Bůh musí být strašně pokorný a má neodolatelný
smysl pro humor.
A zadruhé, jak rád říkával jeden můj spolubratr kněz, o svých schopnostech hlásal lidem Boží
slovo: Bohu stačí i mladý (nebo i starý) osel, aby
se Ježíš dostal do Jeruzaléma (tedy mezi lidi). Inu,
bratře, sestro, k tomu Pán volá i tebe.
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Drazí bratři a sestry,
v této těžké době se lidé ptají, jak máme prožít Velikonoce. Nedovedeme si představit
Velikonoce bez bohoslužeb, bez návštěvy Božího hrobu, bez setkání s přáteli z farnosti.
Ano, bude to letos hodně jiné a pro každého z nás jinak těžké. Ale to neznamená, že nám
Bůh v tomto těžkém období nenabízí svou milost, že se s námi nechce setkat.
ROZPISY BOHOSLUŽEB SVATÉHO TÝDNE
SLOUŽENÝCH BEZ ÚČASTI LIDU
Dle rozhodnutí otce arcibiskupa se ve Svatém týdnu bohoslužby
s účastí lidu nekonají. Ke slavení bohoslužeb se můžete připojit na
webových stránkách naší farnosti, případně v duchu modlitbou.
Odkazy a možnost připojení najdete na http://rkfzabreh.rps.cz
Květná neděle 5. 4. 2020 v 8.30 hod.: celebrant a kázání otec
Krzysztof, koncelebrace otcové Karel a Radek, asistence – Pavel
Korger. Bude přenášeno webkamerou (pokud se stihne připojení),
posvěcené kočičky k rozebrání před mříží kostela
Pondělí Svatého týdne 6. 4. 2020 v 9.25 hod.: celebruje otec Krzysztof (nepřenáší se)
Úterý Svatého týdne 7. 4. 2020 v 8.00 hod.: otec Radek (nepřenáší se)
Středa Svatého týdne 8. 4. 2020 v 9.25 hod.: otec Karel (nepřenáší se)
Zelený čtvrtek 9. 4. 2020 v 18.00 hod.: celebrant a kázání otec Krzysztof, koncelebrace
otcové Karel a Radek (přenáší se přes internet), asistence Pavel Korger
Velký pátek 10. 4. 2020 v 18.00 hod.: celebrant a kázání otec Karel, koncelebrace otcové
Kryštof a Radek (přenáší se přes internet), asistence Pavel Korger
Vigilie Vzkříšení na Bílou sobotu 11. 4. 2020 ve 20.00 hod.: celebrant a kázání otec
Radek, koncelebrace otcové Krzysztof a Karel (přenáší se přes internet), asistence Pavel
Korger
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně neděle 12. 4. v 8.30 hod.: celebrant a kázání otec Radek,
koncelebrace otcové Krzysztof a Karel (přenáší se přes internet), asistence Pavel Korger
Pondělí velikonoční 13. 4. v 8.30 hod.: celebrant a kázání otec Karel (přenáší se přes
internet), asistence Pavel Korger
Přeji nám všem, abychom z této nelehké zkoušky dokázali vyjít ještě více posíleni s plnější
touhou po Pánu. Přeji Vám požehnaný Svatý týden i velikonoční svátky.
otec Radek
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc duben 2020 pro dny koronavirové pandemie
Modleme se za nemocné, za trpící lidi.
Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!
Děkuji všem křesťanům, všem mužům a ženám dobré vůle, kteří se v této chvíli, všichni
společně modlí, ať už patří k jakékoli náboženské tradici.
papež František
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ROZHODNUTÍ OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA
Od začátku zákazu veřejných bohoslužeb je v platnosti dispens
od účasti na nedělní mši svaté platný až do odvolání. Velmi vás
povzbuzuji k tomu, abyste se účastnili mše svaté, pobožností
a duchovních programů skrze televizní, rádiové a internetové
přenosy.
Dispenz
S ohledem na aktuální nařízení Ministerstva zdravotnictví, veden pastýřskou
péčí o zdraví věřících a kněží, nařizuji až do odvolání sloužení všech mší svatých
a velikonočního Tridua bez účasti věřících, pouze s nutnou asistencí. Totéž platí
pro kaple v klášterech a řeholních domech. Mimo bohoslužby mají být kostely
otevřeny pro osobní modlitbu.
Zvu všechny – duchovní i laiky – k vytrvalé modlitbě v domácích komunitách
podle učení Ježíše Krista: „Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoli
věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde
jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“
(Mt 18,19-20)
Zvláště zvu ke společné modlitbě každý večer ve 20 hodin, vyhlášené už dříve.
Kéž se rodiny v této mimořádné situaci stávají stále více domácími církvemi, aby
tak vytvářely rodinu církve v naší arcidiecézi. K této společné modlitbě je možné
zvát i vyzváněním zvonů v našich kostelích (vyjma Velikonočního tridua).
Svátost pokání a smíření
Ve farnostech se nebude konat velikonoční zpovídání. Kodex kanonického
práva (kán. 960-961) umožňuje v případě fyzické nemožnosti dosáhnout smíření
jiným způsobem, než je zpověď.
Katechismus katolické církve v čl. 1452 vysvětluje, že „lítost, která vyvěrá z lásky
k Bohu, milovanému nade vše, nazývá se dokonalá lítost nebo lítost z lásky.
Taková lítost odpouští všední viny; dosáhne také odpuštění smrtelných hříchů,
zahrnuje-li pevné předsevzetí jít ke svátostné zpovědi, jakmile to bude možné“.
Po ukončení mimořádných opatření bude třeba dát příležitost ke svátosti smíření
všem a pozvat je k svatému přijímání v rámci poděkování za překonání nemoci
(přesunutá velikonoční zpověď).
Svaté přijímání
Výklad třetího církevního přikázání („Přijmout Svátost oltářní aspoň ve
velikonoční době“) říká, že se jedná o časové období od Popeleční středy
do Slavnosti Seslání Ducha Svatého. Vzhledem k současné situaci usilovně
povzbuzuji všechny věřící k duchovnímu svatému přijímání, kterému má
předcházet kající úkon a dokonalá lítost.
Nové příležitosti ke zpovědi a splnění tohoto přikázání budou pro všechny po
ukončení pandemie.
(redakčně zkráceno)
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Pozdrav k Velikonocům 2020
Drazí bratři a sestry,
dnes, kdy píši tyto řádky, nevím, jak se bude
situace vyvíjet, jestli budeme slavit Velikonoce
společně a bude se číst můj pozdrav. V tyto
mimořádné dny se situace rychle mění a my jsme
odkázáni spíše na rychlé vzkazy prostřednictvím
e-mailu. Těším se na chvíli, kdy Vás budu zvát ke
společnému děkování Bohu.
Dnes prosím: Vezměme tuto situaci tak, že nás
rozšířenou nemocí zastavil sám Bůh, a ptejme
se, co nám tím chce říci. Zastavil naši činnost a vnutil nám pracovní klid
k soukromým duchovním cvičením a samotu, abychom si udělali čas na Boha
a vychutnali si jeho přítomnost.
Už ve Starém zákoně řekl Hospodin lidem mnohokrát, že nestojí o jejich dary,
ale že chce je samotné. Dnes zastavil naši činnost a my těžko neseme například
zákazy veřejných bohoslužeb. Chybí nám svátosti. Nechce nám tím Bůh říct,
že od nás chce, abychom přestali s pouhým zvykem či plněním povinností?
Abychom, až to bude možné, chodili na bohoslužby daleko častěji? Abychom
přestali žít pro sebe a podle sebe, že od nás čeká úplné darování sebe Bohu? To
nepřeháním.
Darování se Bohu není jen pro kněze a řeholnice. Jde o odpověď pokřtěných
na jeho dar nám. On za nás už přece život dal, když zemřel na kříži! Co
znamená vzdát se sebe? Nemá Bůh právo chtít, abychom se svobodně zřekli
svých názorů a postojů, kritik a hádání, a pokorně přijali Boží slovo do našich
skutků ve vší jeho náročnosti a sjednocování se v lásce s těmi, které pověřil,
aby mohl být novým způsobem přítomen mezi námi? Zakusíme-li přítomnost
Zmrtvýchvstalého uprostřed nás, když budeme v jeho jménu – v jeho lásce,
prožijeme pravé Velikonoce a vítězný Kristus se dá poznat i mnoha lidem
kolem nás.
Současná situace ukazuje, jak svět bez lásky snadno propadá strachu, který
se šíří jako pandemie a ochromuje život. Mysleme na biblické: Láska zahání
strach. Otevírat se Bohu a nechat Boha milovat skrze nás je nejjistější cestou
k vítězství nad strachem z nemoci i ze smrti samotné. Jestli se víra projevuje
láskou, pak skutky lásky posilují velikonoční víru. Čím štědřejší budeme ve
skutcích lásky, tím víc vyrosteme ve víře.
Každému z Vás přeji pravou velikonoční radost, která vyrostla
z Kristova vítězství i v nás samých a všem ze srdce žehnám.
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A tak Bůh, aby se zjevil otevřeně těm, kteří ho celým srdcem hledají, a zůstal skrytý pro
ty, kdo mu celým srdcem unikají, přitlumil svou poznatelnost tím způsobem, že dal viditelná znamení těm, kdo ho hledají, a ne těm, kdo ho nehledají.
Je dostatek světla pro ty, kdo si z celé duše přejí Boha spatřit, a je dostatečná tma pro ty,
kdo mají přání opačné.
Blaise Pascal
K tomu je ale třeba plně zapojit ze strany člověka rozum, vůli a srdce, aby z Boží strany
mohl přijmout lásku, naději a víru.
Život
křesťana
osciluje
mezi zákony přirozenými
a nadpřirozenými. Obojímu
se člověk musí učit a pokud
možno i naučit. Od prvních
krůčků dítěte až po chválu
Boží. Porozumět gravitaci,
přitažlivosti k zemi, ale také
k Bohu, přitažlivosti k nebi.
Křtem jsme zavázali Boha, aby
o nás měl péči a vedl nás k sobě.
Zdaleka nejde jen o Desatero. Desatero pouze udržuje „čistý vzduch“, udržuje prostředí
našeho života, abychom viděli vztahově: „Miluj Boha svého z celého srdce a bližního jako
sám sebe“.
Když je prostředí zanešeno disharmonií hříchu je víra málo živá, či dokonce mrtvá. Pak
můžeme přijmout lék, smířit se s Bohem i s lidmi. Právo na smíření má každý pokřtěný,
když uvěří v Boží lásku a chce odpovědět svou vírou, nadějí a láskou.
Z víry roste věrnost, z věrnosti vděčnost a z vděčnosti chvála (žalm 113, žalm 135 a další
texty Písma). Z chvály uzdravující Boží pomoc a péče. Bůh Otec to potvrzuje svými zázraky.
A že to není jenom teorie nebo smyšlenka můžeme na Zábřežsku, v našem společenství
víry doložit i zřetelnými zázraky Boží péče. Na příklad před 14 lety jsem pokřtil dospělého
katechumena Jana Pajera, který před osmi lety přežil na první pohled smrtelnou autonehodu a po letech, konkrétně vloni 23. března, po děkovné modlitbě a adoraci na místě,
kde někteří poutníci uctívají Boží hrob, místo zmrtvýchvstání Pána Ježíše Krista, děkoval
Bohu za záchranu života. A tam zakusil zázrak fyzického uzdravení, kdy mohl odložit
hole, bez kterých se roky nehnul z místa. Mnozí ho znáte a on vám to rád dosvědčí. (Poutníkovy hole http://rkfzabreh.rps.cz)
Jsme v nesmírné Boží péči, když nemáme mínění opačné. Viz motto B. Pascala.
P. František Eliáš, farář ve Zvoli

Požehnané Velikonoce přeje všem

Papež o naději. Všechno bude spaseno. Všechno. Budeme trpět, přijdou chvíle vyvolávající hněv a pobouření, ale blaživá a mocná vzpomínka na Krista vyžene pokušení myslet
si, že tento život je omyl.
Generální audience, 11. 10. 2017
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STAVBA MARIÁNSKÉHO SLOUPU
na Staroměstském náměstí pokračuje (zpráva z 25. 3. 2020)
Po technologické přestávce (zrání betonu) byly zahájeny práce na další etapě výstavby
sloupu – stavbě jeho architektury. Pracuje se za ztížených podmínek v rouškách. Kameníci
při práci myslí na všechny, kteří jsou ohroženi coronavirem i na ty, kteří se stejným nasazením, jako oni při stavbě sloupu, nezištně pomáhají potřebným.
Od 23. března měly být na Staroměstském náměstí po celý měsíc trvající Velikonoční trhy.
Montáž architektury sloupu proto měla být zahájena až 24. dubna 2020. Z důvodu zrušení
trhů byly práce zahájeny dříve.
Ve středu 18. 3. 2020 byly dopraveny z depozitu v Dobřichovicích čtyři palety se schodišťovými stupni. První schodišťový stupeň byl osazen na své místo do konce týdne.
V příštím týdnu budou práce pokračovat montáží dalších schodišťových stupňů (celkem
tři) po obvodu celého základu sloupu. Potom přijde na řadu osazení pískovcových bloků,
věnovaných českými městy.
V pondělí 23. března práce přerušil mráz, museli jsme omezit navážení palet se schodišťovými stupni z Dobřichovic do Prahy na Staroměstské náměstí. Ráno bylo v Praze -7°C,
což zabránilo další montáži schodiště. Schodišťové stupně se kladou do maltového lože.
Pro další řadu schodů je třeba vyzdít základ z cihel. Tyto procesy potřebují určitou minimální teplotu ovzduší. Technologické podmínky nám doporučují alespoň +5°C, abychom
mohli v práci pokračovat. Reportáže z postupu prací i fotodokumentaci si můžete přičíst
a prohlédnout na webu www.marianskysloup.cz
P. S. Šestnáct základních kamenů darovalo 15 českých měst a jedna česká misie. Na darovaných základních kamenech jsou vytesána jména: Chicago – Česká misie, Dobřichovice, Dolní Bojanovice, Jaroměř-Josefov, Hořice v Podkrkonoší, Hustopeče nad Bečvou,
Mníšek pod Brdy, Moutnice, Olomouc, Prostějov, Soutice u Vlašimi, Třeboň, Třebotov,
Zábřeh (přispěli jsme sbírkou ve farnosti), Záhornice u Opočna a Žďár nad Sázavou.
Webkamery na Staroměstském náměstí
Až přestane mrznout, uvidíte sami skupinku kameníků v červených pracovních vestách
a s rouškami na obličeji, a jejich obětavou práci.
Grand hotel: https://www.earthcam.com/czechrepublic/prague/?cam=grandhotel_str
Hotel U Prince: https://www.skylinewebcams.com/it/webcam/czech-republic/prague/
prague/prague.html; Lippert Hotel: https://hotel-lippert.click2stream.com/
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charitativní služba církve v děkanátu
PODĚKOVÁNÍ
Máme za sebou další týden prožitý v „koronavirové době“. Přes
mnohá omezení a změnu zvyklostí jsme ale také i my poznali to,
co je ve společnosti nyní vidět nejvíce – lidé chtějí pomáhat druhým! Naším prostřednictvím se tak děje formou šití a distribuce
roušek. Od prvních dní, kdy jsme s šitím začínali a kdy roušky
vznikaly především na našich střediscích, nám dnes pomáhá téměř 80 dobrovolníků z řad veřejnosti, a to jak jednotlivci, tak
děvčata organizovaná ve skautském oddílu. Šicí stroje jedou na
plné obrátky v Crhově, Červené Vodě, Dubicku, Hoštejně, Chromči, Klopině, Lesnici, Mohelnici, Písařově, Štítech, Šumperku, Zábřeze, Zborově a stále přibývají další
místa.
Všem „švadlenkám“ patří náš velký dík! Musíme ale také poděkovat dobrovolnicím,
které pomáhají roušky balit po 2 kusech do sáčků. Z celkového počtu 12,7 tisíc ušitých roušek, jich zabalily už 8,5 tisíc. Tyto roušky jsou k dispozici veřejnosti u recepce
Charity.
Děkujeme také těm, kteří nám poskytují materiál na výrobu a pomáhají s jeho přípravou: firmám: Perla, netkaný textil, a.s., BUUK, galanterii Svět a dalším.
Nesmírně si vážíme všech, kteří věnují svůj čas a dovednosti pomoci druhým.
Za kolektiv Charity Jiří Karger
***
KATECHEZE DĚTÍ DOMA. Na www.deti.vira.cz lze vytisknout obrázky a materiály
ke křížové cestě pro děti. Také video, jak slavit liturgii v rodině.
Na www.katechetiolomouc.cz: NEDĚLNÍ (VIDEO)KÁZÁNÍ PRO DĚTI, domácí hodiny náboženství. Video – kázání pro děti. Náboženství pro děti s O. Radkem (Šidlejou) 4. třída.
Na rádiu Proglas: Program katecheze pro školáky 1. stupně základní školy a příprava
letošních prvokomunikantů ve spolupráci se sestrami z kongregace sv. Cyrila a Metoděje v Brně, ve středu vždy od 10 hodin dopoledne. Každý den v 10 hod. výuka –
1. třída v pondělí, 2. třída v úterý, 3. třída ve středu, 4. třída ve čtvrtek, 5. třída v pátek.
Na www.proglas.cz z archivu i dodatečně.
S JEŽÍŠEM NA HOŘE
POSTNÍ NÁSTĚNKA V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE
V kostele je postní nástěnka, která představuje „horu blahoslavenství“ s učícím Ježíšem. I když v době „koronové“ nejsou nedělní bohoslužby, ještě o této neděli si můžete
vzít, před mříží u novin lísteček s motivací pro velikonoční týden.
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 400 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888
Neprodejné. Za obsah příspěvků
odpovídají autoři.
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