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6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Zábřeh, Vyšehorky, Mírov
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, ty přebýváš v těch, kdo mají čisté a upřímné srdce; dej nám
svou milost, ať žijeme tak, abychom byli tvým důstojným příbytkem.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen
Žl 32,1-2.5.11

Tys mé útočiště,
zahrneš mě radostí ze záchrany

1: Lv 13,1-2.44-4
Ordinárium: Břízovo č. 503

2: 1 Kor 10,31-11,1
příště Ebenovo č. 504

Ev. Mk 1,40-45

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“ Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se
ho a řekl mu: „Chci, buď čistý!“ A hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn. Ježíš ho hned poslal pryč a přísně mu nařídil: „Ne
abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a přines oběť za své
očištění, jak nařídil Mojžíš – jim na svědectví.“ On odešel, ale začal to horlivě rozhlašovat a tu událost
rozšiřovat, takže (Ježíš) už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. Ale přesto
k němu chodili (lidé) odevšad.
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K EVANGELIU DNEŠNÍ NEDĚLE
Malomocenství je velmi názorná metafora hříchu. Co je
hřích? Hřích je odvrácení se od Boha, popření snahy vést
dobrý život. Hřích je odmítnutí změny v myšlení a jednání.
Hřích je snaha prosazovat sama sebe na úkor jiných.
V podstatě velmi stručné vyznání víry „chceš-li, můžeš mě
očistit“, vyjadřuje klíčový pohyb, jenž vede k odpuštění. Nikdo malomocného k Ježíši nepřivedl, nikdo mu o něm nepověděl, malomocný musel přijít sám. A to je pro člověka
nemocného hříchem většinou to nejtěžší. Ale nic jiného nezbývá. Chce-li být člověk nemocný hříchem stejně jako malomocný uzdraven, nezbývá mu než si připustit vážnost své
nemoci. Nezbývá než nahlédnout, že ho stav hříchu ničí,
rozkládá a izoluje od ostatních. Že mu brání v upřímných a rovnocenných vztazích jak
s lidmi, tak s Bohem. Stojí před ním tedy těžký úkol: připustit si, že potřebuje pomoc, pokleknout před Bohem a neztratit víru, že Bůh nás může z našich nemocí uzdravit.
„Chci, buď čistý.“, odpovídá Ježíš nemocnému na jeho vyznání. Ježíš soucítí s člověkem,
který se cítí bídně, pokud si svoji bídu přizná. A to je mnohem víc než kdyby jen velkoryse
odpouštěl. Ježíšův soucit je to, co nemocného pozvedá. To je ona natažená ruka, která překonává izolaci, do které se člověk nemocný hříchem dostává. Ježíšovo soucítění s člověkem
umožňuje přijmout odpuštění.
Převzato z: https://katecheze.evangnet.cz/programy/mk-1-40-45
MODLITBA V DOBĚ KORONAVIRU
Můj milovaný Ježíši, sestup prosím znovu mezi nás a vejdi do
nemocnic celého světa.
Ty jediný můžeš mezi nemocnými procházet s odhalenou tváří.
Ty jediný se jich můžeš dotýkat a pohladit je svou teplou dlaní.
Ty jediný můžeš přinést útěchu do jejich bolesti, opuštěnosti
a utrpení.
Můj milovaný Ježíši, dej jim zakusit svoji blízkost, dej jim pocítit
svoji lásku, dej jim poznat své milosrdenství. Pane, prosím tě za umírající, zavolej je jejich
jménem a zachraň je pro život věčný.
Můj milovaný Ježíši, prosím za všechny, kdo se o nemocné starají a prosím také za jejich
rodiny.
Prosím za všechny, kdo jakkoliv pomáhají i za ty, co nastalou situaci řeší.
Pane, provázej je svým požehnáním a milostí.
Můj milovaný Ježíši, prosím za všechny potřebné i za nás, a to na přímluvu Panny
Marie a svatého Josefa, svaté Anny a Jáchyma.
Prosím na přímluvu těch, které jsi dal světu v těžkých dobách nemocí a epidemií.
Svatý Šebestiáne, oroduj za nás, svatý Rochu…, svatý Karle Boromejský…, svatý Done Bosko…, svatý otče Pio…, svatá matko Terezo…
Můj milovaný Ježíši, prosím, pošli je znovu mezi nás a chceš-li, pošli také mne, tam, kde je
mé místo. Tam, kde mne potřebuješ.
Pane, dej mi veliké a čisté srdce, pravou víru, pevnou naději a dokonalou lásku.
Amen
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Středa 17. února
POPELEČNÍ STŘEDA
mše svatá v kostele sv. Bartoloměje v 9.25 a v 17.30 hod.
Udělování popelce také při mších svatých s nedělní platností
V katolické církvi je Popeleční středa (spolu s Velkým pátkem) dnem
přísného postu, kterým se rozumí půst od masa a půst újmy, tj. je dovoleno jen jednou za den se úplně nasytit (vážně nemocní jsou přísného
postu ušetřeni)
KŘÍŽOVÉ CESTY V POSTNÍ DOBĚ
Vzhledem k omezení počtu účastníků budou bohoslužby v pátek
i v neděli jen v kostele sv. Bartoloměje vždy v 15 hod.
Postní doba rozšiřuje náš horizont, orientuje nás k životu věčnému. Na
této zemi jsme totiž jen poutníci, nemáme zde stabilní vlast, ale hledáme tu budoucí, jak říká
Bible (srov. Žid 11,16).
(vira.cz)
NINIVE – 40 DNÍ POKÁNÍ (nejen) pro rodiny od otce Dominika Chmielewského.
Více na: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/d..., https://youtu.be/2_Sy2OgVCEw
Celá rodina koná pokání  Společný desátek  Vytvoříme kalendář rodinného pokání
 Každý den zapíše do kalendáře každý člen rodiny svůj skutek pokání  Akce se končí
na Velký pátek.
Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro období
postní přípravy na Velikonoce s názvem „Postní kapky“. Prostřednictvím mobilní aplikace (Android i iOS), e-mailu, SMS nebo webové stránky můžete každý den dostat krátké inspirace.
Více na www.postnikapky.cz
VEČER CHVAL na YouTube
Válíš se doma v posteli, surfuješ na netu, koukáš na Netflix a pomalu a jistě upadáš do duchovního zimního spánku? Toužíš po pořádném prožitku s Bohem? Zábřežští animátoři srdečně zvou právě Tebe, aby ses zúčástnil/a večera chval, který se bude živě vysílat z kostela
sv. Bartoloměje v Zábřeze. Hrát a zpívat bude schola mládeže děkanátu. Tak se převleč z pyžama, připrav si vhodné podmínky a pojď chválit Boha!
Budeme vysílat 14. února ve 20.00 na kanálu Římskokatolické farnosti Zábřeh na YouTube.
NOVINKY Z NAŠICH NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK
Tentokrát bychom vás rádi upozornili na stránku o farní
knihovně:
– https://www.rkfzabreh.cz/farni-knihovna. Zde naleznete nejen otevírací dobu, ale i seznam knih, který je možno libovolně
seřadit podle žánru, nebo autorů či titulů. Chcete-li růst ve víře,
nechte se inspirovat myšlenkami druhých.
redakce
 Zkušební verzi nových internetových stránek farnosti najdete
na webu http://rkfzabreh.rps.cz
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MODLITBA S PÍSMEM SVATÝM (Žl 119,1.15.18.48.105.130)
Katecheze Svatého otce z knihovny Apoštolského paláce
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Dnes bych se chtěl pozastavit u modlitby, kterou
můžeme konat na základě četby biblického úryvku. Slova Písma svatého nebyla napsána proto, aby
uvízla na papyru, pergamenu či papíru, nýbrž aby
byla přijata člověkem, který se modlí a umožní jim
ve svém srdci vzklíčit. Boží slovo míří na srdce.
Daný biblický verš byl napsán před mnoha staletími i pro mne, aby se mi od Boha dostalo nějakého
slova. Byl napsán pro každého z nás. Všichni věřící mají tuto zkušenost: vícekrát již slyšený úryvek
z Písma mne jednoho dne nečekaně osloví a objasní mi situaci, kterou prožívám. Je však zapotřebí,
abych se ten den na schůzku s oním Slovem dostavil, abych tam byl a naslouchal slovu. Bůh prochází každý den a osévá půdu našeho života. Modlitbou nastává jakési nové vtělení Slova. A my jsme
„svatostánky“, ve kterých Boží slova hledají přijetí
a ochranu, aby mohla přebývat ve světě. Proto je třeba k Bibli přistupovat bez postranních
úmyslů a bez manipulací. Věřící nehledá v Písmu svatém podporu svých filosofických či
etických vizí, nýbrž doufá v setkání. Ví, že bylo napsáno v Duchu Svatém a v tomtéž Duchu
má být přijato a chápáno, aby se toto setkání uskutečnilo.
Trochu mi vadí, když někteří křesťané papouškují biblické verše: „Ano, Pán to tak říká...
Pán si to tak přeje...“ V onom verši jsi však potkal Pána? Nejde o problém pouhé paměti,
nýbrž o paměť srdce, která nás přivádí k setkání s Pánem. Ono slovo, onen evangelní verš
vede k Pánu.
Čtěme tedy Písmo, abychom my byli „čteni“ Písmem. Křesťanská tradice je bohatá na zkušenosti a reflexe z modlitby s Písmem svatým. Ujala se zejména metoda „lectio divina“, zrozená v mnišském prostředí, ale nyní praktikovaná i mezi křesťany ve farnostech. Spočívá
především v pozorném přečtení biblického úryvku, a řekl bych v „poslušnosti“ k textu, aby
byl pochopen samotný jeho význam. Následuje dialog s Písmem, takže se ona slova stávají důvodem k rozjímání a ústní modlitbě; v neustálém sepětí s textem se začínám ptát, co
„říká mně“. Je to delikátní přechod: netřeba sklouzávat do subjektivistických interpretací,
nýbrž zařadit se do živé brázdy Tradice, jež pojí k Písmu svatému každého z nás. Posledním
krokem lectio divina je kontemplace. Slova a myšlenky tedy ponechávají místo lásce, jako
je tomu mezi zamilovanými, kterým někdy stačí mlčky se na sebe vzájemně dívat. Biblický
text trvá, ale jako určité zrcadlo, jako ikona ke kontemplaci. A tak nastává dialog.
Boží Slovo se stává tělem – dovolím si užít tento výraz – tělem v těch, kdo je přijímají
v modlitbě. V jednom starobylém textu se objevuje intuice, podle níž se křesťané natolik
ztotožňují se Slovem, že i kdyby všechny Bible světa byly spáleny, bylo by možné se dobrat
jejího „opisu“ ve stopách, které zanechalo v životě svatých. To je pěkně řečeno.
Písmo svaté je nevyčerpatelný poklad. Pán ať nám všem stále více umožňuje čerpat z něj
modlitbou.
redakčně zkráceno – zdroj Vatican news
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 7. února: Červená Voda 2.083; Písařov 1.435; Jakubovice 351; domov důchodců 114 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
Sbírky z neděle 7. února: Klášterec 1.900 + dar na restaurování obrazu 700; Svébohov
2.300; Jedlí 2.800 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

Sbírky z neděle 7. února: Loštice 2.070 + dar 1.000; Moravičany 4.315 Kč.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
KŘÍŽOVÉ CESTY v postní době:
v Lošticích vždy v pátek v 16.30 hod. a v neděli ve 14.30 hod. Adorace bude ve středu
v 16.30 hod.
v Moravičanech bude pobožnost křížové cesty v neděli ve 14.30 hod. a ve čtvrtek 30 min
před mší svatou.
v Pavlově a Paloníně v neděli ve 14.30 hod.
Adorace s kandidáty Misijní Společnosti bude v Moravičanech v pátek v 19.00 hod.

Panu Františku Havlíčkovi u příležitosti jeho životního
jubilea 80 let přejí věřící z Moravičan hodně zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

Blahopřání
Ve středu 17. února 2021 oslaví 75. narozeniny paní Milada Šanovcová
z Postřelmova. K tomuto životnímu jubileu jí přejeme zdraví, lásku, radost,
pokoj, Boží požehnání a ochranu Panny Marie.
členové živého růžence z Postřelmova

TATENICKO

TATENICKO

TATENICKO

Sbírky z neděle 7. února: Lubník 1.300; Tatenice 1.770; Kosov 450 + na likvidaci lepry
1.000; Hoštejn 850 Kč.
Sbírky „od betlému“ v rámci adopce na dálku: Lubník 1.590; Tatenice 2.790; Hoštejn
6.450; Kosov 790 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Ve středu 3. února 2021 byl ve věku 87 let ke svému Pánu povolán jeho
věrný služebník P. Stanislav PEROUTKA SJ, který působil ve farnosti Mohelnice v letech 1991-1996. Rozloučení proběhlo ve středu
10. února 2021 při mši svaté v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na
Svatém Hostýně a tělo bylo uložena na hostýnském hřbitově. Requiescat in pace.
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ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 7. února: Štíty 1.730; Horní Studénky 1.500; Cotkytle 914 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
ŠTÍTY
Na Popeleční středu 17. února bude mše svatá s udílením popelce v 17 hod.
Pobožnosti křížové cesty budou v postní době od pátku 19. února a v další pátky vždy půl
hodiny před mší svatou v 17 hod.
V neděli 21. února na 1. neděli postní bude bohoslužba pro děti v 9 hod., při ní sbírka na
Svatopetrský haléř a po mši svaté povede křížovou cestu růžencové společenství.
HORNÍ STUDÉNKY
Na 1. postní neděli 21. února v 7.30 hod. při mši svaté pro děti bude udílení popelce, sbírka
Svatopetrský haléř a po skončení mše pobožnost křížové cesty.
COTKYTLE
Na 1. postní neděli 21. února při mši sv. v 11 hod. bude udílení popelce, sbírka Svatopetrský
haléř a po skončení mše pobožnost křížové cesty.
P. Jacek Brończyk

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Ve Zvoli sbírka z neděle 7. února 4.620 + dar na opravu komunitního centra 10.000 Kč a dar
na TV NOE 1.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
O Popeleční středě budou slaveny mše svaté v 9.00 a v 17.40 hod.
Od neděle 14. února do konce nouzového stavu budou o nedělích pravidelně slaveny
mše svaté v 8.30 a v 10.15 hod.
KOMUNITNÍ CENTRUM. Členové a příznivci spolku Zvolská čtyřka nadále řeší další fungování a provoz Komunitního centra Zvole. Je to hlavně rozvrh sportovních a vzdělávacích aktivit a také další zajištění finančních prostředků na provoz a splácení dluhu, který máme ve výši 2 mil. Kč. Akce, které
budeme pořádat, až to situace dovolí, včas zveřejníme na www.zvolska4.cz
a na vývěskách. Nadále Vás prosíme o podporu ať už modlitbou nebo finanční.
Můžete přispět jakoukoliv menší či větší částkou na účet Zvolské čtyřky 3695833319/0800.
Všem dárcům a ochotným pomocníkům děkujeme. Díky vám se činnost komunitního centra začíná rozbíhat.
Tomáš ČVANČARA, předseda spolku
tomas.cvancara@email.cz, mobil: 732 746 345

MALETÍN

MALETÍN

MALETÍN

Mše svatá v kostele sv. Mikuláše bude tuto neděli 14. i příští neděli 21. února ve 14.30 hod.
ŘEZIVO. S předstihem si můžete objednat řezivo z letošní zimní těžby. Pila v Postřelmůvku nadále zpracovává kulatinu z farního lesa v Maletíně. Pokud máte
zájem o řezivo: desky, prkna, fošny, trámy či materiál na pergolu nebo
i celou vazbu, můžete si je objednat. Dřevo bude zpracováno dle vašich
požadavků a našich možností. Aktuálně jsou k dispozici latě 3 x 6 cm
a smrkové palivo.
P. František Eliáš, 731 626 500
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PAMĚTNÍ LIST Z BÁNĚ VĚŽE ZVOLSKÉHO KOSTELA
(Překlad z němčiny, objeveno na podzim 2019 při renovaci báně kostelní věže.
Celý text najdete na internetové stránce farnosti http://farnostzvole.cz/)
Dne 16. března 1860 začalo svážení materiálu a přípravy.
Na konci září se za přítomnosti velkého množství lidu konalo položení základního kamene, kámen položil děkan Jan
Kašpar.
Hned 4. října se začalo zdít, do konce roku se však vyzdily
pouze základy, které byly ponechány napospas počasí. Během následujícího roku 1861 byly veškeré zdi vyzděny do
výšky 4 sáhů (téměř 8 m). Roku 1862 bylo dosaženo požadované výšky zdí, udělána střecha a ze ⅔ pokryta šifry.
V dalším roce 1863 se podařilo dokončit kompletně klenbu, vyzdít věž a udělat venkovní
omítku presbytáře. Byla připravena báň, kříž a materiál na střechu věže.
Následně roku 1864 se dále omítalo, byl zařízen kůr, položena dlažba, pořízeno vnitřní zařízení, osazeny dveře, pořízena kazatelna atd. Z olomouckého Dómu sem byly přeneseny
tři oltáře a u Ignaze Hilzera ve Vídni zhotoveny tři zvony, vysoce urozený patron arcibiskup
von Fürstenberg na ně daroval 1000 rakouských zlatých. Zvony byly instalovány 17. května.
V noci 25. května však byla ukradena měděná báň, která byla připravena u kostela k vyzdvižení a osazení na špičce kostela. Okamžitě byla objednána druhá báň objemem 8,9 kubického sáhu (32 m3).
Během příprav na stavbu a v čase stavby kostela se udály v blízkém okolí tyto nehody,
které více či méně stavbu ovlivnily: dne 25. května 1859 vyhořela věž na farním kostele
v Maletíně. Dne 26. června 1863 vyhořel Theodorov.
V lednu 1861 zničily ledové kry most přes řeku Sázavu. K nutným opravám mostu byly použity trámy, které byly již nachystány k použití na střechu kostela.
V roce 1863 nastalo citelné sucho, spojené s nedostatkem krmení pro dobytek a zdražováním.
O rok později 29. května a 15. června 1864 poctila stavbu návštěvou jeho knížecí milost arcibiskup a řídila osobně stavbu obou štítů v průčelí.
Přenesení starých cenností do nového kostela – moje radost, moje dílo. Sepsal Karl Biefel, červenec 1866
Dokument ze špičky kostelní věže dále obsahuje ještě seznam mincí, které byly ve schránce přiloženy a našly se při renovaci kopule, seznam panství
a majetků olomouckého arcibiskupství, jmenný seznam zaměstnanců jednotlivých kanceláří arcibiskupství a další životopis arcibiskupa Friedricha Egona.

KT 7/2021
Bratrství je lék na krizi a rozdělení „Bratrství a naděje jsou léky na pandemii a mnohá zla,
která nás zasáhla. Svět je potřebuje stejně jako vakcíny,“ promluvil papež k diplomatům
u Svatého stolce.
Téma: Vidět z nadhledu
Když vylezeme na kopec, vidíme kraj pod sebou jinak. Všechno je menší, věci se ztrácejí
v dáli. Nejen hory mohou změnit naši perspektivu na ubíjející pandemii.
Všem voličům stejný hlas
Komentář Petra Pitharta
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PŘÍŠTÍ NEDĚLI 21. ÚNORA BUDE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA „HALÉŘ
SVATÉHO PETRA“
SBÍRKY z neděle 7. února: Zábřeh 11.668; Rovensko 1.023 Kč.
Dary na potřeby farnosti 1.000, na opravu střechy ve Vyšehorkách 5.000 Kč.
Dary na účet 3100 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU

Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný. Ve středu 17. února na Popeleční středu
začne postní období. I letos máme možnost se připravit na Velikonoce aktivitou „Postní almužna“. Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO, nás povzbuzuje:
Bratři a sestry, vzhled letošní postní kasičky vyvolává dojem kapek rosy. Vzpomněl jsem si na svou
túru hřebenovkou Beskyd, kterou jsem absolvoval za mlada. Určitě jsem si vzal s sebou něco k jídlu, ale nic k pití. Od „smrti žízní“ mne zachránily kapky rosy na jehličkách smrku, které jsem lízal,
abych aspoň trochu žízeň zahnal. Vtom jsem si všimnul, že po stezce jde další turista, který mě se zájmem sleduje. Trochu jsem se zastyděl… On mě předešel a po chvíli chůze jsem zase já zastihl jeho,
jak se osvěžuje stejným způsobem. Prostě, příklady táhnou.
Můžeme vidět určitou podobnost mezi kapkami rosy a dobrými skutky, kterými můžeme my osvěžovat ty druhé. A dobré skutky také mohou rozzářit něčí život nebo svět kolem nás. Kolik kapek rosy je
potřeba, aby svlažily zemi, kolik je potřeba dobrých skutků, aby byl svět lepší?
Může nás napadnout, že těch pár dobrých skutků, které vzejdou z našich drobných odřeknutí, svět
nezmění. Nenechejme se takovými myšlenkami odradit. Matka Tereza jednou řekla: „Sami víme, že
to, co děláme, je kapkou do moře. Ale kdyby tahle kapka v moři nebyla, chyběla by tam.“
V kapce rosy se odráží světlo a krásně září všemi barvami; stejně tak je mnoho způsobů („barev“)
konání dobra. Může být mnoho možností, co si odřeknout a obnos za odřeknuté vhodit do kasičky.
Je jistě mnoho lidí, kteří potřebují pomoc. Kdo to je v mém okolí? Pokuste se prosím vhodnou formou
sdělit knězi či místní Charitě pokud ve Vašem okolí je někdo v nouzi. Pomoci a osvěžit realitu těžké
životní situace může i Postní almužna. Nabídněte, prosím, postní kasičky i těm, kteří nyní kvůli pandemii do kostela nemohou chodit. Přeji Vám a vyprošuji vytrvalost v dobrém.
Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO
Postní krabičky si můžete vyzvednout v kostelích a také na recepci Charity Zábřeh (Žižkova
15, v pracovní dny od 7 do 16.30 hod.) Vybírat zpět se budou na 2. neděli velikonoční. Peníze
z Postní almužny se v našem děkanátu využívají v rámci „Stipendijního fondu“, z nějž formou nevratné finanční výpomoci podporujeme studium a další osobnostní, duchovní, kulturní a sportovní rozvoj dětí a mládeže z vícečetných, neúplných a sociálně slabších rodin. Nominace potřebných zasílají sami kněží i farníci.
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 950 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888
Neprodejné. Za obsah příspěvků
odpovídají autoři.
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