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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

Všemohoucí, věčný Bože, tvůj Syn, Dobrý Pastýř tvého lidu,
předešel nás do tvé slávy; posiluj jeho slabé stádce, aby došlo
za svým vítězným Pastýřem do nebeské radosti. Neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen
Žl 118,1+8-9.21-23.26+28-29

Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem
nárožním
1: Sk 4,8-12
Ordinárium: latinské č. 509

2: 1 Jan 3,1-2
příště Břízovo č. 502

Ev. Jan 10,11-18

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš řekl: „Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za
ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, (jak) vidí přicházet vlka, opouští ovce
a dává se na útěk – a vlk je uchvacuje a rozhání – vždyť
(kdo) je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží. Já jsem
dobrý pastýř; znám svoje (ovce) a moje (ovce) znají mne,
jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj
život. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince.
Také ty musím přivést; a uposlechnou mého hlasu a bude
jen jedno stádce, jen jeden pastýř. Proto mě Otec miluje,
že dávám svůj život, a zase ho přijmu nazpátek. Nikdo mi
ho nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám moc
(život) dát a mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz
jsem dostal od svého Otce.“
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K EVANGELIU DNEŠNÍ NEDĚLE
Obraz pastýře a ovcí v nás dnes budí jiné asociace, než které měli
obyvatelé Izraele v době Ježíšově. Pro dokreslení je třeba si uvědomit, že velká část krajiny Izraele je polopoušť. Ovce musí projít dlouhou cestu, než narazí na zelené lokality, podobně je tomu
i s vodou. Pastýř se v krajině musel dobře orientovat, jinak hrozilo, že celé stádo zahyne. Stejně na noc bylo třeba stádo ochránit
v ohradě, aby k němu nevnikly šelmy.
Ježíš je tím, kdo svůj lid vede na místa hojnosti, života. Nejde tedy o tupé či hloupé ovce,
které lze snadno zmanipulovat. Pán vykresluje obraz někoho, kdo pro své ovce dává v sázku
všechno, jen aby měly život.
www.vira.cz
ADAMŮV PUPÍK
Přijde malý Skřítek Všetečný za mamkou a ptá se: „Maminko, měl Adam pupík?“ Mamka
zalapá po dechu jak bělička, co nepozorností vyskočila na břeh, a málem upustí svůj oblíbený malovaný hrnek, co má po babičce. A přemýšlí, co VŠECKO se za tou otázkou skrývá.
Pak odloží hrnek na stůl, aby nepřišel k úhoně, to by si do smrti vyčítala, pohladí Střapatce po vláskách a zašeptá mu spiklenecky do ouška: „To bude určitě vědět taťka. Jdi za ním.“
A něžným plácnutím po zadku vyšle Pátrače na oběžnou dráhu.
„Tatí, měl Adam pupík?“ sype ze sebe Všeználek, sotva se objeví ve dveřích pokoje, s naléhavostí francouzského existencialisty. Táta se podrbe na bradě, trochu se přitom mračí a pak
se zas trochu usmívá, myslí na maminku, že ta mi ho sem určitě poslala, a pak se samozřejmostí, s jakou oznamujete, že máte hlavu a že je na krku dobře posazená a funkční, prohlásí:
„To víš, že jo. Ostatní lidi by se mu smáli.“ Otočí se a bez vteřiny zaváhání sáhne do knihovny pro tlustý svazek Dějin umění. Nalistuje Michelangelovu fresku ze Sixtinské kaple a zabodne prst do Adamova pupíku. „Tady. Koukni.“
A Vrabčák kouká tiše s pusou dokořán, právě totiž objevil paralelní vesmír nebo něco tomu
podobného, a chce si na pupík sáhnout. A pak doslova vyrve knížku tátovi z ruky, samozřejmě ji přitom zavře a nezaloží si tu stránku a běží mamince oznámit, že Adamův pupík se
našel a je tu dokonce namalovaný. Horlivě listuje v knížce na mámině klíně, a když se přes
staré egyptské, řecké a římské umění dostane k pupíku, objeví se mu na tváři úsměv Pana
Objevitele. „Tady.“ A natahuje se po mámině
ruce, aby si sáhla taky.
A máma si taky sáhne a je ráda, že je ten táta
tak šikovný, vždyť i proto si ho brala, a myslí
taky na to, co ona udělá, až se jí to jejich Třeštidlo zeptá, jak přicházejí děti na svět. A ví, že
ono se určitě zeptá. Třeba ještě dneska.
P. Karel Skočovský

Ohlášky
S radostí a vděčností oznamujeme, že v těchto dnech se
manželé František a Jaroslava Rýznarovi
plně navrátili do Římskokatolické církve, včetně přijímání Eucharistie.
Vyprošujeme Boží požehnání.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
čtvrtek 29. dubna
sobota 1. května

svátek sv. Kateřiny Sienské
svátek sv. Josefa, dělníka

KVĚTEN MĚSÍC PANNY MARIE
Na naší polokouli se jaro hlásí četnými a barvitými
květy; a počasí zve do přírody.
V liturgii spadá květen vždycky do velikonočního období, doby, ve které
zní „aleluja“ a Kristovo mystérium se vyjevuje ve světle Zmrtvýchvstání
a velikonoční víry.
Je to i doba očekávání Ducha Svatého, který o Letnicích s mocí sestupuje na rodící se církev. S oběma těmito kontexty, „přirozeným“
a liturgickým dobře ladí církevní zvyklost zasvětit měsíc květen Panně Marii.
Ona je vlastně tím nejkrásnějším květem stvoření, „růže“, jež se rozvinula v plnosti času, kdy Bůh posláním svého Syna daroval světu nové jaro. A současně je pokornou a diskrétní protagonistkou prvních kroků křesťanského společenství: Maria je jeho
duchovním srdcem, protože sama její přítomnost uprostřed učedníků je živou pamětí Pána
Ježíše a pečetí daru Jeho Ducha. (Benedikt XVI. 9. 5. 2010)
V roce sv. Josefa se nabízí možnost spojit slavení měsíce, zasvěceného Panně Marii, s oslavou sv. Josefa, Ježíšova pěstouna a manžela Panny Marie. Modlitbou ke sv. Josefovi
můžeme zakončit májové pobožnosti.
První májovou mši svatou budeme slavit u Šubrtovy kaple v sobotu 1. května v 8.00 hod.
PRVNÍ MÁJOVÁ POBOŽNOST v kostele sv. Barbory je v pondělí 3. května v 18.00 hod.
Od tohoto pondělí budou v kostele sv. Barbory bývat májové pobožnosti v 18.00 hod. vždy
v pondělí, úterý a ve středu.
Máš oblíbený verš z Bible, který Tě motivuje? Ano? Můžeš se o něj
s námi podělit! Ne? Tohle je skvělá příležitost, jak nějaký najít!
Hledáme motto pro mládež zábřežského děkanátu, které by nás motivovalo nejen do života s Bohem. Verš může být o společenství, povzbuzení, o tom, jak žít.
Jaké by mělo motto být? Krátké, stručné, výstižné. Jak na to? Vyplň formulář, který najdeš
na našem webu mladez-zabreh.webnode.cz nebo na Facebooku Mládež Zábřeh. Návrhů
pošli klidně víc, budeme je sbírat až do neděle 2. května. Pokud vybereme právě ten Tvůj,
můžeš se těšit na odměnu.
Na povzbudivé verše se těší Animátoři Zábřeh
Arcidiecézní centrum pro rodinný život ve spolupráci s Ligou pár páru zvou na kurz
symptotermální metody.
1.setkání bude 27. dubna v 17.30 hod. v sále kurie, Biskupské náměstí 2,
Olomouc. Lektoři jsou L + M Kolčavovi. Kurzovné dobrovolné.
Zájemci, hlaste se na email matlochova.marketa@ado.cz.
O případném posunutí termínu vás, podle epidemiologické situace, budeme informovat.
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HISTORICKÁ PAMĚŤ FARNOSTÍ DĚKANÁTU ZÁBŘEH
Autorka knihy paní Marie Hamplová, tel. 731 086 097
27. – Římskokatolická farnost Zábřeh (Hohenstadt) s farním kostelem
sv. Bartoloměje. Duchovním správcem a děkanem je P. Radek Maláč.
První zmínka o Zábřehu se objevuje na listině brněnského zemského sněmu roku 1254. Město vzniklo před rokem 1289, kdy se uvádí i jeho německý název (Hohenstat). Město bylo majetkem zeměpána, který je jako královské léno uděloval členům
panských rodů.
V Zábřehu byla již roku 1350 farnost s kostelem sv. Bartoloměje. V roce 1351 se o Zábřehu píše v souvislosti s biskupstvím v Litomyšli. Tehdy olomoucký biskup Jan Očko
z Vlašimi postupuje část šumperského děkanátu: město Zábřeh, benediktinský klášter v Klášterci a další města a obce na severu Moravy tomuto nově založenému biskupství.
Opis textu z Pamětní knihy farnosti Tatenice od roku 1900. s. 127, nejstarší listiny:
První listina císaře Karla IV. – 3. 2. 1350. Děkanát šumperský zahrnující 23 far je od olomouckého biskupství odloučen a připojen k nově zřízenému biskupství v Litomyšli (potvrzení papeže Klementa VI. v Avignonu 12. 4. 1351 latinská bula: kolem roku 1350 měl již
Šumperk dva kostely: Městský (děkanský) a klášterní kostel (1293) dominikánský, zrušený
za Josefa II. r. 1784).
Druhá listina Arnošta z Pardubic ze 4. 11. 1350 vypočítává 30 farností děkanství šumperského (22 farností z děkanátu Šumperk a 8 farností z děkanátu Úsov), které byly
(1350–1351) přičleněny k biskupství litomyšlskému.
V následných historických letech byly mnohé farnosti slučovány a přesouvány.
Ze dne 12. 4. 1351 pochází první zmínka o zábřežské faře, váže se k zakládací listině nového biskupství v Litomyšli. V roce 1398 je prvně uváděn farář Mikuláš, ale o samotné
faře je další zmínka až v roce 1407, kdy benediktinský řádový kněz Jakub z Klášterce obdržel českou nadaci a byl nazýván farářem ze Zábřehu. Roku 1506 byl v Zábřeze farářem
Jakub Petříkův, ale již za pánů Kravařů se stal zábřežský kostel ultrakvistickým, v druhé
polovině 16. stol. byl v držení luteránských pastorů.
Mimo farního kostela, stával v Zábřehu za horní brannou velmi starý kostelík Svatého
Kříže. Podle legendy kostel založili za hradbami města Zábřehu příslušníci řádu Templářů, ale nejstarší písemná zmínka je až z druhé poloviny 15. století, v mešní nadaci
Jana st. Tunkla z Brníčka.
„Horní“ kostel sloužil Českým bratřím. Po roce 1620 byl kostel vrácen katolíkům a zasvěcen Navštívení Panny Marie. V roce 1719 do něj uhodil blesk a poškodil věž i střechu, v roce 1750 připomínal již zříceninu. Roku 1757 byl úplně přestavěn a zasvěcen
sv. Barboře jako hřbitovní kostel (pohřbívalo se zde do roku 1911).
Roku 1625 byl už v Zábřehu katolický farář Bernard Voštinka, který spravoval fary v Zábřehu, Tatenici, Jedlí a v Postřelmově.
K zábřežské farnosti tehdy patřily: Zábřeh město s předměstím Krumpach, Hněvkov,
Hoštejn, Kosov, Pivonín, Václavov, Svébohov, Postřelmov a Sudkov; v té době byl zábřežský kostel opraven, ale fara, jak oznamuje Voštinkův nástupce Zachariáš Sablovský,
je hotovou zříceninou.
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Roku 1649 je farářem v Zábřehu Jan Bernard Kosmus, dle nařízení knížete Liechtensteina měl kázat česky i německy: vzdal se fary, než by měl kázat německy.
Kolem r. 1670 byl kostel sv. Bartoloměje velmi sešlý, byl stržen a na jeho místě postaven
roku 1756 nový farní kostel, jehož patronem byl kníže Josef Václav Liechtenstein. Původní podoba kostela je zachycena na vedutách z roku 1623 až 1727.
Ve třicátých letech 17. století měl chrám pořízený nový hlavní oltář a tři boční, původní
dřevěný kůr byl stržen a nahrazen novým z kamene a cihel. V poslední třetině 17. století
však byl již kostel natolik chatrný, že se vážně uvažovalo nad jeho stržením a výstavbou
nového chrámu. I přes špatný technický stav sloužila stavba až do roku 1750, kdy byla
uzavřena, a mše byly slouženy na radnici. Následujícího roku byl původní chrám zbořen
a na jeho místě se začalo od základů se stavbou nového kostela.
Plány nového kostela vypracoval architekt Domenico Martinelli; hlavní obraz Umučení
sv. Bartoloměje a nástavcový obraz Korunovace Panny Marie maloval (1770) Josef Tadeáš Supper z Moravské Třebové.
Oltářní obraz na bočním oltáři sv. Jana Nepomuckého maloval Kašpar František Sambach spolu se svým synem Janem Kristianem Sambachem. Čtrnáct reliéfních obrazů křížové cesty bylo pořízeno na konci 19. st. Nad křtitelnicí se nachází sousoší Křtu
Páně, které spolu s kazatelnou vytvořil řezbář a sochař Florian Tomášek z Jedlí v r. 1773.
V roce 1998 byl upraven liturgický prostor, jehož středem je obětní stůl od akademického sochaře Petra Váni, do kterého vložil biskup Mons. Josef Hrdlička ostatky mučedníků sv. Pavla a sv. Theodora.
Varhany od firmy Rieger z roku 1955 jsou umístěny na kůru v barokní skříni, která sloužila pro původní varhany mistrů Staudingerů z Andělské Hory.
V kryptě pod sakristií bylo v letech 1759–1783 pohřbeno celkem 15 osob, mezi nimi farář Antonín Cyril Ambrož († 1775) a rodiče faráře Antonína Josefa Pschora, za kterého
byla v roce 1780 postavena zábřežská fara.
Zvonový soubor zavěšený ve 47 metrů vysoké věži byl několikrát obnovován. Největší pohromou v jeho historii byl požár města, který vypukl v roce 1793, a při kterém
shořela věž a roztavily se zvony pocházející z původního kostela. Dalšími pohromami byly válečné rekvizice v letech 1916, 1917 a 1942. Od roku 2000 je zvonový soubor opět kompletní, největším zvonem je městský zvon sv. Bartoloměje s nárazovým tónem
fis1 a hmotností 1070 kg.
Za zmínku stojí objekt kostelíka, který byl do
16. stol. součástí zámku; za Jana z Bokovic byl zrušen a přestavěn na komnaty. Zábřežská farní kronika uvádí, že v tomto kostelíku byl pohřben ve
II. polovině 15. století probošt olomoucké kapituly
a světící biskup kaminský a olomoucký Benedikt
z Valdštejna, byl bakalářem theologie, švagrem Jiřího st. Tunkla („tehdejší pán zábřežského panství“), psal se také „de Schumberk“ († 13. 3. 1505).
Jeho náhrobní kámen byl po zrušení kaple zasazen
v zámecké zdi. Památka se však nedochovala.
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LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

SBÍRKY z neděle 18. dubna: Loštice 2.961 + dar na kostel 1.000 a 500 Kč., sbírka z pohřbu
F. Šilberského 4.322 Kč; Moravičany 1.458 Kč (sbírka z minulého týdne 4.232 Kč).
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
MORAVIČANY
Tuto neděli 25. dubna v 8.00 hod. bude slavena mše svatá ke cti sv. Jiří, patrona farního kostela, s hudebním doprovodem Jiřinek.
Po mši bude na farní zahradě následovat žehnání polím a zahradám.
Odpoledne v 15.30 hod. bude setkání dětí v Prokopce.
LOŠTICE
Zveme zahrádkáře a zemědělce k účasti na žehnání polím a zahradám, a to v úterý
27. dubna. V 16.30 hod. se sejdeme u kapličky sv. Pavlíny (u cyklostezky před Palonínem).
Mše svatá u kapličky sv. Joséfka v Doubravě bude v sobotu 1. května ve 14.00 hod., v den
památky sv. Josefa dělníka. Za nepříznivého počasí se mše sv. přesouvá do kostela sv. Jiří
v Moravičanech (v 18.00 hod.)

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

SBÍRKY z neděle 18. dubna: Štíty 1.455; Cotkytle 1.541; Horní Studénky, sbírka na opravy
4.700 + dar na opravy 5.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
ŠTÍTY
Májové pobožnosti budou od 1. května vždy po mši svaté.
V pátek 7. května bude v 17.00 hod. adorace a svátost smíření, mše svatá začíná v 18 hod.
HORNÍ STUDÉNKY
Májové pobožnosti budou v květnu vždy v pondělí po mši svaté.
V neděli 2. května bude v 11.00 hod. slavena poutní mše svatá
Ve čtvrtek 6. května v 16.30 hod. svátost smíření, mše svatá v 17.00 hod., po ní pobožnost
k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
COTKYTLE
V sobotu 1. května a v sobotu 8. května bude v Cotkytli slavena v 17 hod. mše svatá s nedělní platností.
V neděli 9. května v 11.00 hod. bude slavena poutní mše svatá ve Strážné.

TATENICKO

TATENICKO

TATENICKO

SBÍRKY z neděle 18. dubna:
Lubník 1.600; Tatenice 1.650 + dar 500; Kosov 560; Hoštejn 1.400 Kč.
POSTNÍ ALMUŽNA:
Lubník 2.463; Tatenice 3.600; Hoštejn 4.845; Kosov 2.595 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
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P. Jaroslav Přibyl

ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

SBÍRKY z neděle 18. dubna: Červená Voda 3.014; Písařov 857; Jakubovice 585; domov důchodců 75 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
SBÍRKY z neděle 18. dubna: Klášterec – na obraz 4.700 + 1.000 Kč na Radio Proglas; Svébohov – na opravy 6.600; Jedlí 1.500 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS

Ohlášky
V sobotu 1. května ve farním kostele ve Svébohově přijmou svátost manželství
Martina Bartoňová z Jedlí a Jan Hlavatý z Postřelmova
Ať jim Pán žehná

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

SBÍRKA z neděle 18. dubna byla ve Zvoli 6.020 + dar na potřeby farnosti 1.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
MĚSÍC KVĚTEN S PANNOU MARIÍ A SV. JOSEFEM JEŽÍŠOVÝM PĚSTOUNEM
V rámci roku sv. Josefa, jak ho vyhlásil 8. 12. 2020 papež František, budeme s Pannou Marií a sv. Josefem prožívat májový
měsíc.
Už proto, že 1. květen je v církvi vnímán jako památka sv. Josefa dělníka. Denně se budeme scházet v kostele ve Zvoli, a pokud
pandemická situace dovolí, také v jednotlivých kaplích. 1. květen
je letos zároveň první sobotou v měsíci. Po mši svaté v 8.00 hod.
ráno začneme třicetidenní pobožnost ke cti sv. Josefa.
Tedy – budeme se scházet denně po celý měsíc květen až do svátku Navštívení Panny Marie.
V kostele bude k dispozici brožura, jako průvodce třicetidenní pobožností ke sv. Josefu.
Plnomocné odpustky získají ti, kdo za obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysly Svatého otce):
• budou po dobu alespoň 30 minut rozjímat modlitbu Otče náš;
• po příkladu sv. Josefa vykonají nějaký skutek tělesného nebo duchovního milosrdenství;
• budou se modlit svatý růženec v rodině nebo jako snoubenecký pár;
• svěří každodenně svoji práci pod ochranu svatého Josefa;
• budou prosit o přímluvu sv. Josefa, aby našel práci ten, kdo ji hledá, a práce všech aby byla
důstojná;
• pomodlí se litanie nebo nějakou jinou modlitbu ke sv. Josefovi
Plnomocné odpustky mohou získat i nemocní, trpící a všichni, kdo nemohou opustit domov. Získají je, když se zřeknou zalíbení v jakémkoli hříchu a budou mít úmysl splnit tři obvyklé podmínky, i když to aktuálně není možné, pomodlí se doma či jinde, kde jsou nuceni
pobývat, modlitbu ke cti sv. Josefa a s důvěrou nabídnou Bohu své bolesti a obtíže.
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TUTO NEDĚLI 25. 4. JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA KŘESŤANSKÁ MEDIA
SBÍRKY z neděle 18. dubna: Zábřeh 14.134; Rovensko 955 Kč.
Dary: na Devítku 1.980, na účet farnosti 20.000 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.

P. Radek Maláč

CHARITATIVNÍ SLUŽBA CÍRKVE V DĚKANÁTU
PODPORA V OBLASTI DLOUHODOBÉ PÉČE
Každý z nás se v životě setkává s náročnými situacemi, a ne vždy si se všemi dovede poradit.
Pokud se k tomu přidá ještě například chronické duševní nebo tělesné postižení, může to jít
o to hůře. Stejně tak, jestliže jste osobou ve vysokém věku, které chybí podpora okolí, mnoho věcí bez pomoci druhého zvládnete jen s obtížemi.
Nyní se můžete obrátit na pracovníky projektu Charity Zábřeh zaměřeného na podporu v oblasti dlouhodobé péče. Jejich koordinátorka ve spolupráci s pracovníkem vaší obce se bude snažit pomoci vám tyto
situace řešit. Přijede za vámi domů nebo se spolu setkáte na místě pro vás příjemném. Chcete-li poradit
nebo se dovědět více informací, obraťte se na koordiBc. Veronika Ziková Mgr. Simona Drlíková
nátorky projektu:
Bc. Veronika Ziková (tel: 739 524 393, dlouhodoba.pece@charitazabreh.cz)
nebo Mgr. Simona Drlíková (tel: 605 403 832, dlouhodoba.pece2@charitzabreh.cz).
Projekt „Case management jako metoda koordinace podpory v oblasti dlouhodobé péče“ je
podpořen z Evropského sociálního fondu.
NABÍDKA PŘIVÝDĚLKU
Aktuálně hledáme řidiče na výpomoc s rozvážením zásilek do obcí regionu. Pracovní
doba je poměrně svobodná – kolem poledne nebo v odpoledních hodinách, ve všední dny
v časovém rozsahu 1–3 hodiny denně. Práce je velmi vhodná i pro člověka s postižením
nebo seniora čerstvě v důchodu. Více informací podá personalista Charity.
Své nabídky výpomoci a zapojení směřujte na email: personalni@charitazabreh.cz nebo telefon: 776 657 118.
Děkujeme!

KATOLICKÝ TÝDENÍK 17
Mnich Dominik rozšířil české nebe
V jednom z nejstarších klášterů na Apeninském poloostrově, v cisterciáckém opatství Casamari, se minulou sobotu uskutečnila beatifikace šesti místních mnichů z 18. století včetně
jednoho z Čech – P. Dominika Zavřela.
Žádná otázka není hloupá. Když se Mireia Ryšková rozhovoří o Písmu, srdce vám začne
hořet – píše o něm pravidelně v Katolickém týdeníku.
Vlčí doupě. Projekt kněze-youtubera Romana Vlka se po roce těší čím dál větší popularitě.
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 1.100 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888
Neprodejné. Za obsah příspěvků
odpovídají autoři.
8

