18. 7. 2021
Ročník XXVIII číslo 29
16. 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, buď stále s námi, a když nás voláš, abychom ti celým svým životem sloužili,
rozmnož v nás víru, naději a lásku, abychom věrně plnili tvá přikázání.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. 
Amen
Žl 23,1-3a.3b-4.5.6

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám
1: Jer 23,1-6

2: Ef 2,13-18Ev. Mk 6,30-34

Ordinárium: latinské č. 509

příště Olejníkovo č. 502

eVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI

Apoštolové se shromáždili u Ježíše a vypravovali
mu všechno, co dělali a učili. Řekl jim: „Pojďte
i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.“ Pořád totiž přicházelo a odcházelo tolik
lidí, že neměli čas ani se najíst. Odjeli tedy lodí
na opuštěné místo, aby tam byli sami. Mnozí je
viděli odjíždět a poznali jejich úmysl. Ze všech
měst se tam pěšky sběhli a byli tam před nimi.
Když (Ježíš) vystoupil, uviděl velký zástup a bylo
mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře;
a začal je poučovat o mnoha věcech.
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K EVANGELIU DNEŠNÍ NEDĚLE

Tento úryvek evangelia, nám dává hned dvakrát nahlédnout do
skutečnosti, jak Ježíš vidí lidi kolem sebe. On se totiž na každého
díval se soucitem. Dokázal se vcítit do toho, co druhý prožívá.
Nejprve se vcítil do apoštolů, kteří po vysilující misii potřebovali
čas pro odpočinek.
V závěru úryvku se dívá se soucitem na shromážděný zástup. Pohled soucitu napomáhá vcítit se do toho, co prožívají lidé kolem, co je pro ně těžké.
Staré indiánské přísloví říká: „Neposuzuj druhého, dokud neujdeš dvě míle v jeho
mokasínech.“
Když Ježíš někoho viděl, vždy se vcítil do jeho situace a do toho, co prožívá. Zde můžeme zahlédnout také jeho milosrdenství. Ježíšův postoj je druhého neodsoudit, ale pochopit a přijmout. Proto je dobré povzbuzovat ty, kdo se cítí být nepochopeni a snad i neprávem odsuzováni. Můžeme jim říct: „Pán tě chápe.“ Měli bychom se dennodenně učit
soucitu s lidmi kolem nás. Nemáme je vidět skrze vlastní představy a záměry, ale vžít se
do jejich situace a pochopit, jak to vidí oni. Koho totiž pochopíme, toho neodsoudíme, ale
bude pro nás člověkem, kterému chceme pomoci. Jestliže někdo o sobě říká, že je křesťan,
a schází mu pohled soucitu a pochopení vůči bližním, postrádá důležitý rozměr křesťanského života.
převzato ze stránek www.biblickedilo.cz
NALÉHAVÝ ÚMYSL APOŠTOLÁTU MODLITBY
PAPEŽE FRANTIŠKA NA MĚSÍC ČERVENEC 2021
Modleme se za duchovní plody pastorační návštěvy papeže Františka
na Slovensku.
PODHŮŘÍM JESENÍKŮ
Orel, župa Stojanova, jednota Zábřeh vás všechny zve v sobotu 24. července na XXIII. ročník turistického a dálkového
pochodu „Podhůřím Jeseníků“.
Pro ,,dálkoplazy“ začíná noční pochod 50 km trasou již v pátek 23. 7. ve 20.00 hod.
Denní trasy – 50, 36, 25, 11 km – mají start stanoven na sobotu 24. 7. mezi 6.00 až 10.00
hod.
Pro zájemce cykloturistiky máme dvě trasy – 35 a 70 km. Start i cíl všech tras je za Katolickým domem Zábřeh.
Informace: tel. 605 536 270 nebo kubicek.jana@seznam.cz

Ohlášky
V sobotu 31. července v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze
si navzájem udělí svátost manželství

Pavel Marada z Jestřebí a Barbora Bartošová ze Zábřeha
Gratulujeme a vyprošujeme Boží požehnání
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
úterý 20. července
středa 21. července
čtvrtek 22. července
pátek 23. července
sobota 24. července

sv. Apolináře, biskupa a mučedníka
sv. Vavřince z Brindisi, svatého učitele církve
svátek sv. Marie Magdalény
svátek sv. Brigity, patronky Evropy
sv. Šarbela Machlúfa, kněze

DEN PRARODIČŮ A SENIORŮ

VYHLÁSIL PAPEŽ FRANTIŠEK NA NEDĚLI 25. ČERVENCE
POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA
Milí dědečkové, milé babičky!
„Já jsem s tebou po všechny dny“ (srov. Mt 28,20) je
příslib, který dal Pán učedníkům předtím, než vystoupil na
nebe, a který dnes opakuje i tobě, milý dědečku a milá babičko.
Tobě. „Já jsem s tebou po všechny dny“ jsou slova, jimiž bych
se rád jako římský biskup a jako senior, stejně jako ty, na tebe
obrátil u příležitosti prvního Světového dne prarodičů a seniorů; celá církev je ti nablízku – lépe řečeno je nám nablízku:
má o tebe starost, má tě ráda a nechce tě nechat samotného!
Vím dobře, že toto poselství se k tobě dostává v těžké
době. Pandemie byla neočekávanou a zuřivou bouří, která se snesla na život každého,
ale nám starým připravila specifickou zkoušku, zkoušku mnohem tvrdší. Mnozí z nás
onemocněli a někteří odešli nebo viděli, jak dohasíná život jejich manželských partnerů
a jejich drahých. Mnozí byli nuceni žít po velmi dlouhou dobu izolováni v samotě.
Pán zná všechna naše utrpení přítomné doby. On je po boku těch, kdo prožívají
bolestnou zkušenost, že jsou odsunuti stranou. Naše samota – kvůli pandemii ještě tvrdší
– mu není lhostejná. Tradice vypráví, že i svatého Jáchyma, Ježíšova dědečka, odloučili od
jeho společenství, protože neměl děti. Jeho život – stejně jako život jeho manželky Anny
– byl považován za zbytečný. Ale Pán mu poslal anděla, aby ho utěšil. Když celý smutný
zůstával za branami města, zjevil se mu Pánův posel, aby mu řekl: „Jáchyme, Jáchyme, Pán
vyslyšel tvou vytrvalou modlitbu.“ ( Z Jakubova proto-evangelia.)
Avšak i když se všechno zdá temné jako v těchto měsících pandemie, Pán i nadále
posílá anděly, aby utěšili naši samotu a opakovali nám: „Já jsem s tebou po všechny dny.“
Říká to tobě, říká to mně, říká to všem. Právě to je smysl tohoto Dne. Přál jsem si, aby
se poprvé slavil v letošním roce, po dlouhé izolaci a při stále pomalém návratu ke společenskému životu; aby ke každému dědečkovi a každému starému muži, ke každé babičce
a každé staré ženě – zvláště k těm, kdo jsou mezi námi nejosamělejší – přišel na návštěvu
– anděl!
Někdy bude mít tvář našich vnuků, jindy našich příbuzných, dávných přátel nebo těch,
které jsme poznali právě v této těžké době. V tomto období jsme se naučili chápat, jak
důležitá jsou pro každého z nás objetí a návštěvy. Jak mě rmoutí, když vím, že na některých místech to ještě stále není možné!
Avšak Pán nám posílá své posly i prostřednictvím Božího slova.
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On nedopouští, aby v našem životě někdy chybělo. Přečtěme si každý den stránku
evangelia, modleme se žalmy, čtěme proroky! Budeme dojati z Pánovy věrnosti. Písmo nám rovněž pomůže pochopit, co Pán dnes žádá od našeho života. On totiž posílá
dělníky na svou vinici v každou denní hodinu a v každém období života. Já sám mohu
dosvědčit, že jsem dostal povolání stát se římským biskupem, když už jsem dosáhl,
abych tak řekl, důchodcovského věku a nepředstavoval jsem si, že dokážu dělat ještě
něco nového. Pán je nám vždy blízko. Vy víte, že Pán je věčný a nikdy neodchází do
penze. Nikdy.
V Matoušově evangeliu říká Ježíš apoštolům: „Jděte teď, získejte za učedníky všechny
národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co
jsem vám přikázal“. Tato slova se dnes obracejí i na nás a pomáhají nám, abychom lépe
pochopili, že naším povoláním je chránit kořeny, předávat víru mladým a starat se o malé.
Poslouchejte dobře: Jaké je naše povolání dnes, v našem věku? Chránit kořeny, předávat
víru mladým a starat se o malé. Na to nezapomínejte.
Nezáleží na tom, kolik je ti let, jestli ještě pracuješ nebo už ne, jestli jsi zůstal sám
nebo máš rodinu, jestli ses stal prarodičem v mladším nebo pozdějším věku, jestli jsi ještě
samostatný nebo už potřebuješ asistenci; protože neexistuje věk odchodu do penze od
úkolu hlásat evangelium, od úkolu předávat tradice vnukům. Je třeba se vydat na cestu
a především vyjít ze sebe a začít něco nového.
I pro tebe existuje obnovené povolání v tomto rozhodném dějinném okamžiku. Zeptáš se: Ale jak je to možné? Moje síly se vyčerpávají a nemyslím si, že už toho tolik
zmůžu. Jak se věnovat někomu, kdo je ještě chudší, když tolik musím myslet už jen na
svou rodinu? Jak mohu rozšířit svůj pohled, když mi ani není dovoleno vyjít ze svého bydliště? Není snad moje samota příliš těžkým balvanem? Kolik z vás si klade tuto
otázku: Není snad moje samota příliš těžkým balvanem? I samotnému Ježíšovi byla adresována otázka tohoto druhu, když se ho Nikodém ptal: „Jak se může člověk narodit,
když je starý? To se může stát – odpovídá Pán – když otevřeme své srdce pro působení
Ducha Svatého, který vane, kam chce. Se svobodou, kterou mám, vchází Duch Svatý
všude a koná, co chce.
Jak jsem vícekrát opakoval, z krize, do níž nás svět vrhá, nevyjdeme stejní: vyjdeme
jako lepší, nebo horší. „Kéž Bůh dá, aby to nebyla jen další v řadě nesčetných tragédií v dějinách, z které nebudeme schopni se poučit – máme tvrdou hlavu. Kéž nezapomeneme na
všechny ty staré lidi, kteří zemřeli kvůli nedostatku respirátorů (…). Kéž tato nesmírná
bolest není zbytečná, ale pobídne nás, abychom učinili rozhodný krok k novému životnímu stylu. Kéž jednou provždy objevíme, že potřebujeme jeden druhého a že jsme si jeden
druhému dlužníky, aby naše lidská rodina znovu ožila“. Nikdo se nezachrání sám. Jsme
dlužníci jedni druhých. Všichni jsme bratři a sestry.
V této perspektivě bych ti chtěl říci, že je tě zapotřebí pro vytváření zítřejšího světa
v bratrství a sociálním přátelství; světa, v němž budeme žít – my se svými dětmi a vnuky – až se bouře utiší. Všichni „se zapojme aktivně do obnovy a podpory naší zraněné
společnosti“. Mezi různými pilíři, které mají podpírat tuto novou stavbu, jsou tři, které
ty můžeš vztyčovat lépe než ostatní. Tři pilíře? Sny, paměť a modlitba. Pánova blízkost
dodá síly i těm nejkřehčím z nás, aby se vydali na nové cesty – na cesty snů, paměti
a modlitby.
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Prorok Joel jednou vyslovil tento příslib: „Všichni starci budou mít věštecké sny a vaši
jinoši uzří vidění“ (3,1). Budoucnost světa je ve spojenectví mezi mladými a starými. Kdo
jiný než mladí může převzít sny starců a nést je vpřed? Ale proto je třeba i nadále snít; sny
o spravedlnosti, o míru a o solidaritě umožňují, aby naši mladí měli nová vidění a aby se
mohla budoucnost vytvářet společně. Je třeba, abys i ty svědčil, že z prožité zkoušky lze
vyjít obnovený. A jsem si jistý, že nebude jediná, protože ve svém životě jsi měl mnoho
dalších zkoušek a dokázal ses z nich dostat. Pouč se i z těchto zkušeností, aby ses z toho
dostal i teď.
Sny jsou proto propleteny s pamětí. Mám na mysli to, jak cenná je bolestná zkušenost války a nakolik se z ní nové generace mohou poučit o hodnotě míru. A ti z vás, kdo
zažili bolest válek, mají toto poselství předávat dál. Udržovat živou paměť je skutečným
posláním každého starce: mít živou paměť a přinášet ji druhým. Edith Brucková, která
přežila drama holocaustu, řekla, že „osvítit byť i jen jediné vědomí stojí za námahu
a bolest, abychom si udrželi živou vzpomínku na to, co se stalo“. A pokračuje: „Pro mě je
paměť životem“ Mám na mysli také své prarodiče i ty z vás, kdo museli emigrovat a vědí,
jak krušné je opustit vlastní domov, stejně jako to dnes prožívají mnozí, kteří hledají
svou budoucnost. Paměť může pomáhat v budování lidštějšího a přívětivějšího světa. Bez
paměti však nelze budovat nic; bez základů dům nikdy nepostavíš. Nikdy. A základem
života je paměť.
A konečně modlitba. Jak jednou řekl můj předchůdce papež Benedikt, svatý stařec,
který se i nadále modlí a pracuje pro církev: „Modlitba starých lidí může chránit svět
a pomáhat mu výrazněji než námaha mnohých“. To řekl téměř na konci svého pontifikátu
v roce 2012. Je to krásné. Tvá modlitba je cenným zdrojem; je to jedna plíce, které se nemůže církev ani svět odříkat. Zvláště v dnešní době, tak obtížné pro lidstvo, kdy se všichni
na jedné loďce plavíme po rozbouřeném moři pandemie, není tvá modlitba za svět a za
církev marná, ale naznačuje všem, že mají pokojně důvěřovat v dosažení přístavu.
Milá babičko, milý dědečku, závěrem svého poselství bych chtěl i tobě poukázat na
příklad jednoho blahoslaveného – brzy svatého – Charlese de Foucaulda. Žil jako poustevník v Alžírsku a v tomto periferním prostředí „vyjádřil přání cítit se jako bratr každého
člověka“. Příběh jeho života ukazuje, že i v samotě své pouště je možné prosit za chudé
celého světa a stát se skutečně bratrem a sestrou pro všechny.
Prosím Pána, aby i díky jeho příkladu každý z nás rozšířil své srdce a učinil ho citlivým pro utrpení těch posledních a schopným prosit za ně. Kéž se každý z nás naučí opakovat všem, a zvláště těm mladším, slova útěchy, kterými jsme dnes byli osloveni my: „Já
jsem s tebou po všechny dny“. Kupředu a odvahu! Ať vám Pán žehná. Dáno v Římě u sv.
Jana Lateránského 31. května 2021 na svátek Navštívení Panny Marie.
FRANTIŠEK

Červenovodsko

Červenovodsko

SBÍRKY z neděle 11. července: Červená Voda 2.506; Písařov 1.450; Jakubovice 725; domov důchodců 210 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov
POUŤ V PÍSAŘOVĚ je tuto neděli 18. července. Poutní mše svatá v 8.40 hod.
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Farnosti spravované z Klášterce
SBÍRKY z neděle 11. července: Klášterec 2.100; Svébohov 3.200; Jedlí 2.700 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS

Lošticko

Lošticko

Lošticko

SBÍRKY z neděle 11. července na pomoc lidem postiženým tornádem na jižní Moravě: Loštice 6.260 + dar 5.000 Kč, Moravičany – sbírku sečteme spolu s kasičkami,
určenými na tento účel.
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
Do konce července budou v kostelech kasičky, do kterých můžete na tento účel přispět.
V Moravičanech začíná v neděli 25. července STANOVÁNÍ NA FARNÍM DVOŘE.
Začneme v 8.00 hod. mší svatou, po ní pokračuje registrace na farním dvoře.
V Lošticích na faře organizujeme letos už pátý ročník PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA PRO
DĚTI. Tábor se tradičně uskuteční poslední srpnový týden, letos od 23. do 27. srpna.
Bližší informace přineseme v dalších týdnech.

Farnosti spravované z tatenice
SBÍRKY z neděle 11. července na jižní Moravu: Lubník 28.690; Tatenice 17.260; Kosov
5.250; Hoštejn 20.800 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
Ve středu 21. července v Tatenici a Lubníku a ve čtvrtek 22. července v Hoštejně nebudou z důvodu čerpání dovolené slaveny mše svaté.
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI HOŠTEJN v sobotu 24. července.
Zahájíme mší svatou v 7.30 hod.
POZVÁNÍ NA POUŤ KE SV. ANNĚ DO HOŠTEJNA
Letošní pouť ke svaté Anně do Hoštejna bude v neděli 1. srpna.
První poutní mše začíná v 9.00 hod., druhá mše je v 10.30 hod.,
slavnostní požehnání ve 14.00 hod.
Stejně jako v letech předešlých zveme všechny, především maminky, babičky, ale i celé rodiny, aby přišly oslavit svátek sv. Anny, babičky našeho Pána a maminky Panny Marie.
Přijďte si vyprosit požehnání pro své rodiny.

Srdečně zvou farníci z Hoštejna
ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH
Tatenice – mše svatá s nedělní platností bude v sobotu 31. července
v 18.30 hod.
Kosov – mše svatá nebude.
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Štítecko

Štítecko

Štítecko

SBÍRKY z neděle 11. července: Štíty 2.420; Cotkytle 751; Horní Studénky 2.600 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk

Farnost Zvole

Farnost Zvole

SBÍRKA z neděle 11. července byla 10.280 Kč.
DARY: na potřeby farnosti 5.000, na jižní Moravu 1.200 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
TUTO NEDĚLI 18. ČERVENCE JE SBÍRKA NA KOMUNITNÍ CENTRUM

P. František Eliáš

KOMUNITNÍ CENTRUM

Pokud budete v týdnu od 19. do 23. července slyšet v okolí komunitního centra ve Zvoli zvýšený hluk, smích a dětské radování, nedivte se, je to proto,
že právě v tomto týdnu v komunitním centru probíhá příměstský tábor pod
záštitou spolku Zvolská čtyřka.
Téma tábora je návrat do minulosti a k dřívějším řemeslům. Děti se mohou těšit na výrobu
vlastní obuvi, zkusí si být řezbářem, muzikantem, včelařem,
kuchtíkem a čeká je mnoho dalších her a zážitků.
Na uskutečnění tohoto tábora přispěla obec Zvole, za což
velmi děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
O dalším dění v centru vás budeme pravidelně informovat,
děkujeme za vaši přízeň a dary, které jsou neustále potřebné.
 Jménem spolku Zvolská čtyřka Mgr. Veronika Papoušková
ZMĚNA ROZPISU BOHOSLUŽEB
Příští neděli 25. července se ve farnosti Zvole vrátíme ke standardnímu rozpisu bohoslužeb, jelikož je v našem regionu covidová situace pod kontrolou a zároveň si kněží v děkanátu vybírají dovolené.
Nedělní mše svatá ve farním kostele bude zase bývat pravidelně v 10.15 hod.
V Maletíně ale zůstávají pravidelné nedělní mše svaté každou neděli v 15.00 hod.
OPOŽDĚNÁ POUŤ V POBUČÍ
Letošní opožděná pouť ve filiálním kostele v Pobučí ke cti sv. Jana a Pavla bude v neděli
25. července v 8.30 hod.
P. František Eliáš


KATOLICKÝ TÝDENÍK č. 29
Benedikt XVI. sedmdesát let knězem
Sedmdesát let kněžství oslavil 29. června Joseph Ratzinger – emeritní
papež Benedikt XVI. Čtyřiadevadesátiletý duchovní za ně poděkoval mší svatou v kapli
vatikánského kláštera Mater Ecclesiae, kde trvale žije.
Doprovod na cestě k Bohu
Do Božího království kráčíme společně, doprovázíme se. Je to základ synodality, o které
často mluví papež František a ukazuje to už ignaciánská cesta duchovního doprovázení.
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SBÍRKA z neděle 11. července: Zábřeh 16.406; Rovensko 705 Kč.
DARY: na jižní Moravu 1.000, na Mary’s Meals 400, na potřeby farnosti 4.500 Kč.
Farnost Vyšehorky za měsíc červen 2.880 Kč.
Všechny štědré dárce ať odmění Pán.
P. Radek Maláč
Na likvidaci lepry byla ze Zábřeha 10. července odeslána částka 3.000 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
Marie Zíková

charitativní služba církve v děkanátu
ČTENÍ NEJEN NA LÉTO. Přijďte si vybrat knížky nejrůznějších žánrů na letní dovolenou i ke čtení po celý rok, pro sebe
i pro své děti k relaxaci, pohodě i oddechu. Knihkupectví Barborka (recepce Charity Zábřeh, Žižkova 15) je otevřeno každý
všední den 7.00 – 11.00 a 11.30 – 16.30 hod.
Naše tipy pro dospělé:
POUTNÍK S LIDSKÝM SRDCEM – vzpomínky na kněze, disidenta a rebela Františka Líznu. Nová kniha!!!
RADY PÁNU BOHU, JAK VYLEPŠIT SVĚT JEŠTĚ LÍP – volné pokračování čtenářsky
úspěšných rad Pánu Bohu je uzrálým vínem, které rozveseluje mysl a projasňuje chmurné
dny a dýchá nadějí, že tu přece jenom nejsme sami.
VYPADLÁ Z HNÍZDA – mladí manželé Noëlovi měli už šest vlastních dětí, když se rozhodli, že by si rádi osvojili nějaké opuštěné dítě s postižením.
Dětem můžeme nabídnout:
SVATÝ FRANTIŠEK, BRATR TĚLO A SESTRA PÍSEŇ – tato knížka o svatém Františkovi je zábavné vyprávění o životě neobyčejného muže, o Františkových bratřích, jejich
společných cestách, příhodách a skutcích.
Skladem máme mnoho dalších publikací včetně novinek! Na Vaši návštěvu se těší a příjemné léto přejí pracovnice Recepce naší zábřežské Charity.
HLEDÁME POSILY DO TÝMU: aktuálně hledáme
spolupracovníka/spolupracovnici na pozici terénní fyzioterapeut/fyzioterapeutka pro péči o pacienty v domácím prostředí. Pracovník/pracovnice má
zázemí ambulance a kanceláře v centru Zábřeha, k dispozici služební automobil a vybavení pro poskytování péče v přirozeném, domácím prostředí
pacientů v regionu Zábřežska, Štítecka a Mohelnicka. Terénní práci doplňuje poskytování
rehabilitace a masáží pro pracovníky Charity. Pro lepší představu náplně práce fyzioterapeuta v domácím prostředí nabízíme absolvování praktické stáže přímo v terénu, za
doprovodu naší stávající fyzioterapeutky.
Předpokládaný nástup na hlavní pracovní poměr, plný nebo i zkrácený úvazek je co nejdříve, dle možností a vzájemné dohody.
Více informací o nabízené pozici naleznete na našich stránkách www.charitazabreh.cz
nebo vám podá vrchní sestra Bc. Ludmila Nováková, tel.: 736 509 441, 583 412 587 kl. 43,
e-mail: zdravotni.pece@charitazabreh.cz.
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 1.250 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888
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