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2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
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 o Velikonocích vždy znovu oživuješ víru svého lidu; prosíme tě: opatruj a upevňuj
v nás, cos nám daroval, ať všichni stále hlouběji chápeme, co to pro nás znamená, že jsme
byli obmyti křtem, znovuzrozeni z Ducha a vykoupeni krví tvého Syna, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
Žl 118

Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý,
jeho milosrdenství trvá navěky.

1: Sk 4,32-35
Ordinárium: Břízovo č. 503

2: 1 jan 5,1-6
příště Ebenovo č. 504

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI

Ev. jan 20,19-31

Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci
viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“
Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou
odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec,
nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“ On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“ Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš
přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst
a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu
odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš mu řekl: „Protože
jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili.“ Ježíš vykonal před svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč. Tyto
však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš,
Syn Boží, a s vírou abyste měli život v jeho jménu.
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K EVANGELIU DNEŠNÍ NEDĚLE
Nevěřící Tomáš se často zmiňuje jako příklad nedostatečné víry. Ale jeho odmítání může mít více příčin.
Například hněv na sebe sama, že nebyl před týdnem
s ostatními nebo že nevzal Ježíšova slova vážně…
Z textu není jasné, zda vložil svoji ruku do Kristových
ran. Jde ale o velmi silný obraz. Možná jsme to my,
kdo potřebujeme vložit svoji ruku do Kristových otevřených ran, aby se pohnuly ledy našeho života. Dnes i nás Ježíš zve: „…vztáhni ruku a vlož
ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“
www.vira.cz
VYBRÁNO Z PASTÝŘSKÉHO LISTU OTCE ARCIBISKUPA K NEDĚLI VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ
Milé sestry a drazí bratři,
celým světem letí očekávaná zpráva. Ne, není to zpráva, že končí pandemie, ale zpráva,
že ukřižovaný Kristus žije. On vstal z mrtvých! Je tedy pravda všechno, co předpověděl,
co učil. Mnoho lidí přišlo s krásnými myšlenkami a plány na lepší budoucnost lidstva.
On jediný se však dal za svá slova ukřižovat a vstal z mrtvých, jak předpověděl. Můžeme
tedy počítat s tím, že i my vstaneme z mrtvých, jak nám slíbil. On ukázal, že i utrpení lze
dát smysl, že Bůh nikoho neopustí, i když to tak někdy může vypadat. Ani jemu Bůh neodpověděl, když k němu na kříži úpěnlivě křičel. On mu přesto odevzdal svého ducha.
A Bůh ho vzkřísil.
Ti, kteří u toho tehdy byli, prožili zásadní změnu svých životů. Nenechali si to pro sebe, ale
roznesli tu zprávu do celého světa. Nedbali těžkostí, ztrát a obětí. I život riskovali a mnozí
byli krutě umučeni, ale dobrou zprávu nedokázal už nikdo zastavit.
I naše zkoušky a kříže, nemoci a trápení mohou mít smysl, když je přijmeme s láskou a spojíme s obětí Krista na kříži. I my máme před sebou slavné vzkříšení, když spojíme svůj život
s Kristem, jak napsal sv. Pavel: Pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu.
Už při křtu každý z nás dostal Boží život. Na nás je, abychom jej rozvíjeli a upevňovali osobním přátelstvím s Kristem, abychom toto přátelství s Kristem žili taky společně s ostatními,
kteří patří do Boží rodiny.
Vzpomeňte na zkušenosti apoštolů. Ten, který jim slíbil, že bude uprostřed nich, když budou v jeho jménu, se viditelně zjevil mezi nimi, když o něm hovořili. I vám nabízí svou blízkost. Ba ještě víc, jste pozváni být svatou církví a zviditelňovat tak Krista okolnímu světu,
dávat lidem příležitost zakusit Boží blízkost ve vašem společenství. Pandemie sice omezuje naše kontakty, ale přesto žijte své společenství s jinými křesťanskými rodinami. Myslete
na přátele, na sousedy, spolužáky a spolupracovníky. Kdo jim nabídne Velikonoční radost,
když ne vy? Ten poklad jsme dostali proto, abychom mohli být užiteční.
Svět je plný problémů, které vidíme, kritizujeme a často brbleme. Křesťané mají lék na
uzdravení společnosti, mají vakcínu proti nesmyslnosti a krutosti života, jen ji musí dát
k dispozici. Velikonoce přinášejí velkou naději pro všechny. Přijměme jejich poselství tak,
abychom se sami stali nástrojem uzdravení a dárci naděje v naší rodině, v obci i v celém národě.
K tomu všem ze srdce žehná
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DRUHÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ
NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

Po celý týden se církev radovala ze skutečnosti vzkříšení, kterou nezastavil ani hněv vládců,
Zlo či slabost učedníků. Ale je třeba nastoupit další část cesty, která vede k vládě Božího milosrdenství všude ve světě. Tato etapa se týká každého učedníka. Již nejde jen o seznámení se
s Mistrem, ale o plné opření se o víru.
Neděle Božího milosrdenství je dnem velkých milostí. Největší milostí tohoto dne je Ježíšovo přislíbení úplného odpuštění hříchů a trestů. Ježíš slíbil: „Duše, která přistoupí ke svaté
zpovědi a ke svatému přijímání, dosáhne úplného odpuštění vin a trestů. V tento den jsou otevřeny všechny Boží prameny, skrze které plynou milosti.“ (Den. 699)

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Úterý 13. dubna
památka sv. Martina, prvního papeže
Pátek 16. dubna
sv. Bernadetty Soubirousové
Žádné zjevení nebylo v dějinách Církve tak rychle uznáno jako ono v Lurdech. Čtyři roky po
vyhlášení dogmatu o neposkvrněném početí Panna Maria toto dogma potvrdila prostřednictvím zcela nevzdělané dívky.
11. února 1858 se poprvé zjevila a již za čtyři roky potvrdil biskup v Tarbes mons. Laurence pravost těchto zjevení.
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.

Blahopřání

Tento týden se dožívá významného životního jubilea – 80 let
pan František Krmela.
Při této příležitosti mu chceme poděkovat za jeho obětavou službu
a popřát hodně zdraví, sil a radosti do každého dne. Vyprošujeme
Boží požehnání a ochranu. „Ať Hospodin rozjasní nad Vámi svoji tvář, a obdaří Vás pokojem.“
Přejí kněží i farníci
ZRUŠENÍ VEČERNÍCH CHVAL
Moc se všem omlouváme za zmatky kolem večerních chval, které měly proběhnout v neděli 4. dubna ve 20 hodin. Chvály se nakonec nekonaly z důvodu onemocnění členů chválové kapely. Snažili jsme se, aby se zpráva o zrušení
dostala ke všem, ale to se nepovedlo. Pokud Pán Bůh dá, rádi bychom chválový večer přesunuli na Letnice. Děkujeme za pochopení.
Za chválovou kapelu Tomáš Velzel
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farnosti spravované z  dubicka
HISTORICKÁ PAMĚŤ FARNOSTÍ DĚKANÁTU ZÁBŘEH
Autorka knihy paní Marie Hamplová, tel. 731 086 097
Římskokatolická farnost Třeština (Trittschein) s farním kostelem sv.
Antonína Paduánského. Duchovním správcem je administrátor P. Jaroslav Šima.
První písemná zmínka o obci pochází z r. 1353. Ves byla často rozdělena mezi několik majitelů, teprve na počátku následujícího věku připadla její podstatná část
k zábřežskému panství, kde zůstala až do 1848. Následně byla začleněna do soudního okresu Mohelnice v politickém okrese Zábřeh.
Obec Třeština původně náležela do dubické farnosti, kde pohřbívala své zesnulé. Farní kostel svatého Antonína Paduánského v Třeštině je novogotickou stavbou z let 1865–1866, byl
vystavěn na místě původní kapličky. Základní kámen byl položen 5. 7. 1863 v den oslav tisícího výročí příchodu slovanských věrozvěstů Konstantina a Metoděje na Moravu. Kostel
byl postaven podle projektu mohelnického stavitele Jana Sovy a zasvěcen sv. Antonínu Paduánskému.
Nový kostel posvětil 18. 10. 1869 děkan Kašpar ze
Zvole.
S dokončenou stavbou fary byl r. 1874 inkorporován k službě věřícím první kněz P. František Slezák
(† 30. 3. 1913). Třeština byla přifařena do Dubicka,
ale v roce 1882 vznikla v Třeštině samostatná farnost.

červenovodsko

červenovodsko

SBÍRKY z neděle 4. dubna na kněžský seminář: Červená Voda 3.788; Písařov 1.672; Jakubovice 1.270; domov důchodců 303 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov

farnosti spravované z  klášterce
VELIKONOČNÍ SBÍRKY:
Klášterec – na kněžský seminář 2.200 Kč, na Svatou zemi 1.700, z pouti 5. dubna 2.700 Kč.
Svébohov – na kněžský seminář 5.900 Kč, na Svatou zemi 1.040 Kč.
Jedlí – na kněžský seminář 2.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS

tatenicko

tatenicko

tatenicko

VELIKONOČNÍ SBÍRKY:
Lubník – na kněžský seminář 3.560 Kč, na Svatou zemi 4.530 Kč.
Tatenice – na kněžský seminář 4.470 Kč, na Svatou zemi 2.010 Kč.
Hoštejn – na kněžský seminář 3.250 Kč, na Svatou zemi 3.130 Kč.
Kosov – na kněžský seminář 1.100 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.

P. Jaroslav Přibyl

Změny v začátcích mší svatých v období letního času:
v Lubníku ve středy bude bývat mše svatá v 18.30 hod., v Tatenici o pátcích také v 18.30 hod.
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štítecko

štítecko

štítecko

VELIKONOČNÍ SBÍRKY:
Štíty – na Boží hrob 710, na kněžský seminář 1.310, z velikonočního pondělí 1.250 Kč.
Cotkytle – na Boží hrob 410, na kněžský seminář 620, z velikonočního pondělí 699 Kč.
Horní Studénky – na Boží hrob 500, na kněžský seminář 2.700, z velikonočního pondělí
2.940 Kč, z neděle 28. března sbírka 1.330 + dar 1.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
NEDĚLE 18. DUBNA – BOHOSLUŽBY PRO DĚTI A ÚČELOVÉ SBÍRKY:
Horní Studénky – mše svatá v 7.30 hod., při ní sbírka na opravy.
Štíty – mše svatá v 9 hod., při ní sbírka na potřeby farnosti.
Cotkytle – mše svatá v 11 hod., při ní sbírka na opravy.
19. 4. Adorační den farnosti Štíty od 15 hod. do 18 hod.
Zapište se vzadu v kostele na seznam adorujících. 

farnost zvole

P. Jacek Bronczyk

farnost zvole

Zvole – sbírka ze Zeleného čtvrtku a Velkého pátku na Svatou zemi 5.070,
z neděle 4. dubna na kněžský seminář 11.550 Kč. Dary na kněžský seminář 15.000 a na komunitní centrum 10.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
Děkuji všem farníkům, kteří se jakkoliv zapojili do aktivit kolem kostela: ozvučení hřbitova během velikonočního tridua, liturgie, květinové výzdoby, průběžného úklidu ale také péče
o faru: obnova farní knihovny, zavěšení lustrů, výmalba, skácení přerostlých stromů ve dvoře,
odvodnění dvora a úklid zahrady.
P. František Eliáš

maletín

maletín

maletín

Sbírka z neděle 4. dubna na kněžský seminář byla 5.860 Kč.
Mše svatá v kostele sv. Mikuláše bude tuto neděli 11. dubna i příští neděli 18. dubna
v 15.00 hod.
Můžete si 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, či palivo,
můžete si je objednat. Dřevo bude zpracováno
dle vašich požadavků a našich možností.
P. František Eliáš, 731 626 500

lošticko

lošticko

lošticko

SBÍRKY: Loštice na Misijní společnost sv. Vincenta de Paul 4.700, na Svatou zemi 1.350 Kč,
z pohřbu Květoslavy Holé 1.720 Kč;
Moravičany na Misijní společnost sv. Vincenta de Paul 6.729 Kč, Na Svatou zemi 5.015 Kč
PŘÍŠTÍ NEDĚLI JE SBÍRKA NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
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P. Kristián Libant CM

POZVÁNKA K TELEVIZI
NAJDETE V ARCHIVU ČT DO 19. 4. 2021
Dne 5. dubna 2021 uvedla Česká televize na programu ČT Art po dvaadvacáté hodině
polský film z roku 2016: Zákal – říkali ji Krvavá Luna.
Vyprávění děje filmu je záležitost problematická, a proto jen letmo nastíním základní dějové linie.
Hlavní hrdinka je židovského původu, na počátku padesátých let pevně věřila komunistické ideologii a pracovala pro polské ministerstvo vnitra. Vyslýchala věřící, především
duchovní a také je krutě mučila. Na počátku šedesátých let chce již jako starší dáma hovořit
s polským primasem kardinálem Wyszynskim, blahé paměti, který ji po jednom dni čekání
a notném váhání příjme.
Děj vrcholí právě v rozhovoru pana kardinála s bývalou pronásledovatelkou, která prozřela. Je ateistka a postupně je přiváděna k pro ni nesnadnému poznání, že nalezení vnitřní
rovnováhy a smíru se sebou není bez Boha možné.
Nejvyšší není prezentován jako naukový problém, nýbrž jako bytostná potřeba člověka
hledajícího pochopení, mír srdce a vyrovnání se s vlastní hrůzostrašnou minulostí, což vše
jsou konkrétní rozměry spásy.
Drama se ovšem týká také samotného kardinála a postiženého kněze, jemuž mučitelé
kdysi cigaretami vypálili oči, byť to na první pohled tak nevypadá, protože scénárista, ani
režisér nám nedávají nahlédnout do jejich nitra. Jedná se o mistrovské dílo, které je mystické a zároveň, navzdory nevyhnutelným stylizacím, podivuhodně realistické. Herecký výkon zejména hlavní představitelky je bez nadsázky úžasný.
Zhlédnutí filmu je velkým uměleckým i duchovním zážitkem, který člověka
přivádí k opravdu hlubokému zamyšlení nad sebou,
nad vlastní křesťanskou
identitou, nad tím, čím jako
pokřtění, řeholníci a duchovní máme v tomto světě být. Dovolím si tvrdit, že
bez nadsázky prožití filmu je
šancí na nefalšovanou katarzi a duchovní obnovu.
Ctirad Václav Pospíšil (převzato ze stránek ČBK)

KARDINÁL PAROLIN: JE MI SMUTNO, KDYŽ VIDÍM JAK SE VÍRA
A ROZUM V EVROPĚ ZTRÁCÍ
Vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin v rozhovoru pro španělskou rozhlasovou
stanici COPE z 5. dubna uvedl, že zákony o eutanazii a potratech v Evropě nepředstavují jen
ztrátu víry, ale také ztrátu rozumu.
„Zdá se mi, že situaci, kterou zažíváme, lze srovnat s realitou během prvních století církve,
kdy se apoštolové a první učedníci ocitli ve společnosti, která neměla křesťanské hodnoty, ale
prostřednictvím jejich svědectví o prvních komunitách se podařilo změnit mentalitu a zavést hodnoty evangelia do tehdejší společnosti. Myslím, že to je způsob, který musíme zvolit
i dnes,“ dodal.
(celý rozhovor na www.vira.cz)
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MODLITBA PRO ČAS EPIDEMIE
Kerry Weber

Ježíši Kriste, tys procházel městy a vesnicemi a „uzdravoval každou nemoc a každou
chorobu“.
Nemocní se uzdravovali na tvé slovo.
Přijď nám na pomoc i teď, když se po celém světě rozšířil koronavirus, a dej nám zakoušet svou uzdravující lásku.
Uzdrav ty, kteří virem onemocněli. Ať
mají dobrou zdravotní péči, která jim navrátí
sílu a zdraví.
Uzdrav nás ze strachu, který národům brání spolupracovat a bližním vzájemně
si pomáhat.
Uzdrav nás z pýchy, s níž bychom se domnívali, že nemoc, která nezná hranic,
se nás netýká.
Ježíši Kriste, který vše uzdravuješ, zůstávej nám nablízku v této nejisté a smutné době.
Buď s těmi, kdo na virus zemřeli. Ať spočinou s tebou ve tvém věčném pokoji.
Buď s rodinami těch, kteří onemocněli nebo zemřeli. V jejich strachu a smutku
buď s nimi a chraň je před nemocí a beznadějí. Ať zakusí tvůj pokoj.
Buď s lékaři, sestrami, výzkumníky a všemi zdravotníky, kteří se snaží všechny
zasažené léčit a pomáhat jim, a sami se přitom vystavují riziku. Ty sám je ochraňuj
a dávej jim svůj pokoj.
Buď s těmi, kdo vedou národy. Dej jim prozíravost, aby jednali s láskou a skutečným zájmem o dobro lidí, kterým mají sloužit.
Dej jim moudrost, aby věnovali prostředky na dlouhodobá řešení, která pomohou připravit se na podobné epidemie v budoucnosti a předcházet jim.
Ať na nich spočine tvůj pokoj, když o něj na zemi společně usilují.
Ať už jsme doma nebo v cizině, ať je kolem nás trpících touto nemocí hodně
nebo jen málo, Ježíši Kriste, zůstávej s námi.
Buď s námi, když bojujeme o životy, a když je oplakáváme.
Pomáhej nám vytrvat a být připraveni.
Kéž naše úzkosti vystřídá tvůj pokoj.
Ježíši Kriste, uzdrav nás.
Kerry Weber
Zdroj: www.cirkev.cz, český překlad: P. Tomáš Roule

Musíme učinit všechny kroky nezbytné ke „sblížení“ se s druhým až ke ztotožnění se s ním:
„budeš milovat bližního jako sám sebe“, jak zní Pánovo přikázání. Nejde o to klasifikovat
druhé, aby se zjistilo, kdo je bližní a kdo nikoli. Ty se můžeš stát bližním komukoli, když potkáš někoho, kdo se octl v nouzi; to znamená, máš-li schopnost soucítit s druhým.
Z poselství Benedikta XVI. Jdi a stejně jednej i ty.
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VELIKONOČNÍ SBÍRKY
Zábřeh – na Svatou zemi 22.177, na kněžský seminář 15.906 Kč.
Dary: na potřeby farnosti 6.500 Kč; dary na účet farnosti 4.000 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.

P. Radek Maláč

charitativní služba církve v děkanátu
STÁLE VÍCE LIDÍ SE DOSTÁVÁ DO PROBLÉMŮ KVŮLI COVID-19. POMŮŽETE?
V sobotu 24. 4. 2021 proběhne v supermarketech Kaufland Zábřeh a Kaufland Mohelnice jarní SBÍRKA POTRAVIN.
Tentokrát samozřejmě z epidemiologických důvodů v omezeném rozsahu,
protože nemůže jít o kontaktní kampaň.
Ve spolupráci s úřady, dalšími poskytovateli sociálních služeb i zástupci obcí
pak darované potraviny a hygienu celoročně (spolu s vyřazenými potravinami ze supermarketů) přerozdělujeme
potřebným lidem v regionu, přičemž
z 60% jde o domácnosti s dětmi.
Podpořit nás lze dvěma způsoby:
můžete se ZAPOJIT JAKO DOBROVOLNÍK, přiložit ruku k dílu a na tři nebo pět hodin
nám v obchodech mezi 8.00 až 18.00 hodinou pomoci do košíků vybírat potraviny darované nakupujícími.
Proškolíme Vás, převlečeme do slušivé zástěry, vybavíme ochrannými prostředky, pojistíme – stačí se ozvat a pomoc nabídnout na náš telefon 732 730 527 nebo email:
chcipomoci@charitazabreh.cz
Druhou možností, která je už pro všechny bez výjimky, je prosba: „V SOBOTU 24. DUBNA PŘIJĎTE ZA NÁMI DO KAUFLANDU A KE SVÉMU NÁKUPU PŘIDÁTE NAVÍC
I NĚCO PRO POTŘEBNÉ.“
Čekat a doufat ve Vaši návštěvu budeme v prostoru za pokladnami.
Za jakoukoliv pomoc, podle toho, co si můžete dovolit, Vám budeme moc vděčni.
POSTNÍ ALMUŽNA 2021. Krabičky Postní almužny s obsahem vašeho „postního snažení“ můžete od 2. neděle velikonoční nosit do
svých kostelů nebo také na recepci Charity (Zábřeh, Žižkova 15;
v pracovní dny v době od 7 do 16.30 hod.) Krabičky, prosím, označte
názvem své farnosti.
Díky této aktivitě můžeme v rámci „Stipendijního fondu“ formou nevratné finanční výpomoci podporovat studium a další osobnostní,
duchovní, kulturní a sportovní rozvoj dětí a mládeže z vícečetných,
neúplných a sociálně slabých rodin. Pokud i vy o takto potřebných
ve svém okolí víte, dejte nám o nich, prosím, vědět. Děkujeme vám.
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 583 414 531, E-mail: fazabreh@ado.cz; http://rkfzabreh.rps.cz.
šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová.
Vychází nákladem 1.050 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888
Neprodejné. Za obsah příspěvků
odpovídají autoři.
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