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17. 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, od tebe je všechna síla a svatost, ty jsi ochránce všech, kdo v tebe doufají;
skloň se k nám, dej nám správné poznání a veď nás, ať věcí stvořených
užíváme tak, aby nás už nyní přiváděly k tomu, co je věčné.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha
Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine

Žl 145
1: 2 Král 4,42-44

2: Ef 4,1-6

Ordinárium: Olejníkovo č. 502

příště Břízovo č. 503

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI

Ev. Jan 6,1-15

Ježíš odešel na druhou stranu Galilejského neboli Tiberiadského moře. Šel za ním velký zástup, protože viděli znamení, která konal na nemocných. Ježíš vystoupil na horu a tam se
posadil se svými učedníky. Bylo krátce před židovskými velikonočními svátky. Když Ježíš
pozdvihl oči a uviděl, jak k němu přichází velký zástup, řekl Filipovi: „Kde nakoupíme chleba,
aby se ti lidé najedli?“ To však řekl, aby ho zkoušel, protože sám dobře věděl, co chce udělat.
Filip mu odpověděl: „Za dvě stě denárů chleba jim nestačí, aby se na každého aspoň něco dostalo.“ Jeden z jeho učedníků – Ondřej, bratr Šimona Petra – mu řekl: „Je tu jeden chlapec, ten
má pět ječných chlebů a dvě ryby. Ale co je to pro tolik lidí?“ Ježíš řekl: „Postarejte se, ať se lidé
posadí!“ Bylo pak na tom místě mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi pět tisíc. Potom
Ježíš vzal chleby, vzdal díky a rozdělil je sedícím; stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Když se najedli, řekl učedníkům: „Seberte zbylé kousky, aby nepřišlo nic
nazmar!“ Sebrali je tedy a bylo to plných dvanáct košů kousků,
které po jídle zbyly z pěti ječných chlebů. Když lidé viděli znamení, které udělal, říkali: „To je jistě ten Prorok, který má přijít
na svět!“ Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho
prohlásili za krále. Proto se zase odebral na horu, úplně sám.
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K evangeliu dnešní neděle
Toto je jediný zázrak, který uvádějí všechna čtyři evangelia, což znamená, že obsahuje
něco mnohem hlubšího než jen mimořádné nasycení zástupu lidí. V Janově evangeliu
Ježíš podrobně vysvětluje význam tohoto znamení. Evangelista spojuje zázrak s Ježíšovým posláním a s eucharistií: používá stejných slov jako později při ustanovení eucharistie – Ježíš vzal chléb, vzdal díky a rozdával chléb s pozváním, aby si lidé vzali, kolik
potřebují.
Ježíš jednou řekl, že přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti, a právě to se při nasycení
zástupů děje. Všichni se najedli dosyta, a ještě zbylo dvanáct košů drobků. Připomíná to
ohromné množství vína proměněného z vody v Káně. Bůh je v Ježíšovi dárce mnohem
velkodušnější, než si dovedu představit: na svatbě v Káně, při nasycení zástupů i v mém
životě.
V tomto zázraku Ježíš pracuje s tím málem, co mají apoštolové k dispozici, aby nasytil
zástupy. Ukazuje tím, jaký je Bůh vzhledem k nám: že nás živí, štědře o nás pečuje a stará
se o naše potřeby.
Bůh od nás také očekává, že si budeme vzájemně pomáhat a dělit se o to málo, co máme.
Svatá Tereza z Kalkaty řekla o Ježíšovi: „Navzdory našim slabostem a naší křehkosti nás
potřebuje, abychom byli jeho láskou a soucitem“.

(Posvátný prostor – ignaciánská spiritualita)

DEN PRARODIČŮ A SENIORŮ
VYHLÁSIL PAPEŽ FRANTIŠEK
NA NEDĚLI 25. ČERVENCE

Někdy to, co vlastníme, není materiální. A vzpomeneme-li na své
prarodiče, vidíme, že obohacují naše rodiny právě darem nezištnosti. Někdy se nám může zdát, že svá vnoučata milují a hýčkají přehnaně, někdy, že je snad až rozmalují, přehánění je ovšem jedinou
mírou lásky. Svatý Efrém Syrský komentuje náš úryvek z Janova evangelia slovy připomínající vztah dědečka k vnoučatům. Píše: „Nejen, že nás nezištně zahrnul svými dary, ale
také nás hýčkal svou náklonností. [...] Přivábil nás tímto jídlem, které potěší ústa, aby nás
přivedl k tomu, co oživuje naše duše ...“.
(z pastoračních pokynů vydaných AO ke dni prarodičů a seniorů)
PLNOMOCNÉ ODPUSTKY
Apoštolská penitenciárie vyhlásila dekret o plnomocných odpustcích u příležitosti Světového dne prarodičů a seniorů.
Senioři mohou získat odpustky účastí na jedné ze mší slavených u příležitosti tohoto
Světového dne (svátost smíření, eucharistie, modlitba za Svatého otce a nemít zalíbení
v hříchu).
S ohledem na přetrvávající zdravotní opatření a na skutečnost, že někteří senioři se nemohou ze zdravotních důvodů osobně účastnit mše, získají odpustky také ti, kteří se zúčastní
mše prostřednictvím televize, rozhlasu nebo internetu.
Odpustky jsou udělovány také všem, kteří v tento Světový den vykonají „skutek milosrdenství“ tím, že navštíví osamělého seniora.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí 26. července
památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Jáchym je patronem manželských párů, truhlářů a obchodníků s plátnem. Anna je patronkou Florencie, Innsbrucku a Neapole; také se k ní obrací ti, kteří prosí za šťastný sňatek
a manželství, za požehnání dětí, za šťastný porod; jako svou patronku ji vidí matky, vdovy,
ženy v domácnosti a mnozí další, k nimž patří horníci, tkalci, soustružníci, umělečtí truhláři,
mlynáři, čeledíni, krejčí i krajkáři. Oba jsou vzorem především pro všechny prarodiče.
úterý 27. července
památka sv. Gorazda a druhů
čtvrtek 29. července
památka sv. Marty
sobota 31. července
sv. Ignáce z Loyoly, kněze

VÝZVA ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ
VĚŘÍCÍM K NADCHÁZEJÍCÍM PARLAMENTNÍM VOLBÁM
Milí bratři a sestry,
na podzim nás čekají parlamentní volby. Nejsou jen jedněmi
z mnohých, každé volby jsou jedinečné a důležité, možná něčím
významné a přelomové, protože zajišťují naší zemi další směřování.
Kardinál František Tomášek – blahé paměti – prohlásil v listopadu 1989: „V této důležité hodině zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi jsem já i katolická církev na straně národa.“
Opakujeme tato jeho slova jako závazek, který trvá. Katolická
církev v této zemi chce i v tomto okamžiku stát na straně národa. Co to ale znamená
dnes, více než třicet let po Sametové revoluci? Znamená to, že jestliže jsme křesťané –
katolíci, máme být také dobrými občany a sousedy. Pro společné dobro naší země chceme udělat všechno to, co můžeme. V první řadě je třeba jít k volbám. Křesťan by neměl
volit jen podle osobních preferencí, ale měl by mít vždy na zřeteli obecné dobro,
a tím i křesťanskou lásku k bližnímu. Je třeba dobře rozmýšlet nad prezentovanými
volebními programy a prohlášeními, abychom nepodporovali ty, jejichž úmysly jsou
v rozporu s katolickým učením, například v oblasti morálky, spravedlnosti či záměry
Stvořitele s člověkem. Dále je důležité autenticky žít křesťanský život a poctivě pracovat. V neposlední řadě pak je naší čestnou povinností modlitba za naši zem a všechny,
kteří zde žijí.
Proto, sestry a bratři, nyní vyzýváme k tomu, abychom přispěli k obnově naší země
osvědčenými prostředky: modlitbou a postem. Čtyřicet dní před volbami se vytrvale
modleme za jejich dobrý výsledek. Může se tak například dít společnou modlitbou desátku růžence „Který Ducha Svatého seslal“ ve farnostech či v rodinách, přímluvami za dar
moudrosti pro voliče i kandidáty během bohoslužeb, stejně jako při společné modlitbě
doma. První pátek v měsíci říjnu by bylo velmi vhodné se společně postit na tento úmysl.
Kromě těchto podnětů je samozřejmě možné ve prospěch budoucnosti naší země udělat
mnoho dalšího, kreativitě se meze nekladou.
K dobré a zodpovědné volbě podpořené duchovním úsilím Vám ze srdce žehnáme!
Biskupové Čech, Moravy a Slezska, Velehrad, 7. července 2021
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MEDŽUGORIE 2021
Po návratu z Medžugorje jsem chtěl připravit letošní pouť do Medžugorje – autobusem. Zjistil jsem však, že podmínky pro návrat do republiky jsou pro neočkované dosti nevýhodné, tak od organizování
autobusu upouštím.
Doporučuji poutě osobními auty po pečlivém pročtení pandemických podmínek.
Údaje najdete na stránkách:
https://www.mzv.cz/sarajevo/cz/viza_a_konzularni_informace/x2020_06_15_vstup_do_
bosny_a_hercegoviny_pro_obcany.html
Do vyhledávače dát „vstup do Bosny a Hercegoviny“ a hned první odkaz by mělo být ministerstvo zahraničních věcí.
K ubytování můžete využít kontakt na Mate Pavloviče – Verité tel. 0038 73 66 51 678.
Zájemcům o pouť rád poradím osobně nebo telefonicky

P. Radek Maláč, tel. 739 245 986

PLÁNOVANÉ OPRAVY V ZÁBŘEZE
Celý zápis z jednání ekonomické rady si můžete přečíst ve vývěsce kostela.
30. června tohoto roku se sešla ekonomická rada farnosti, aby projednala postup a důležitost stavebních oprav ve farnosti – kam investovat nebo jak naložit s naspořenými financemi.
Vzhledem k tomu, že v současné době nebude zahájena plánovaná oprava budovy
„Devítky“ – nejsou dostupné dotace na tuto akci a financování z vlastních finančních prostředků není ekonomické, je třeba řešit, co s naspořenými financemi.
Členové rady se dohodli, že stanoví akce dle priorit s tím, že je nutné zjistit, jaké finanční prostředky se dají získat – dotace, příspěvky. Přitom nesmí být opomenuta hlavní
investiční akce farnosti a to „oprava Devítky“, musí se stále sledovat, zda není vypsána
dotace na opravu.
Jako první akce byla navržena výměna elektrické instalace v kostele, která by mohla
proběhnout už letos na podzim nebo v zimě. Na tuto akci nelze čerpat dotace, ale je možný
finanční příspěvek od „Města“.
Jako druhá až třetí jsou navrženy akce oprava střechy na kostele
sv. Bartoloměje nebo řešení dešťové vody – „Dešťovka“. Na obě akce lze
získat dotaci, popřípadě příspěvky. Opravu střechy by bylo možné rozdělit na dva roky. Tu akci bude nutné konzultovat s památkáři – vhodný
materiál na pokrytí.
Následovala by případná výmalba kostela po výměně elektroinstalace.

Červenovodsko

Červenovodsko

SBÍRKY z neděle 18. července: Červená Voda 1.962; Písařov 5.576; Jakubovice 1.572 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov
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Farnosti spravované z Klášterce
SBÍRKY z neděle 18. července: Klášterec na opravy 2.600; Svébohov na opravy 6.300;
Jedlí 2.200 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS

Ohlášky

V sobotu 31. července v kostele sv. Jana Křtitele v Jedlí
si navzájem udělí svátost manželství

Tomáš Martinák z Olšan a Eliška Rýznarová z Jedlí
Gratulujeme a vyprošujeme Boží požehnání

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

V květnu uplynulo 250 roků od úmrtí malíře Judase Thaddäuse Suppera, mohelnického
rodáka, narozeného 29. března 1712.
Otec Martin Supper, švec a kostelník, matka Anna Elesabetha
Supper se usadil jako malíř v sousedním městě Moravská Třebová, kde se brzy těšil pozornosti a byl zvolen jako senátor do městské rady.
Jako umělec vynikal dokonalou perspektivou, kterou se vyznačovaly jeho obrazy, takže byl
považován za prvního malíře perspektivy v našich zemích. Byl velmi plodným umělcem,
jehož díla se většinou uchovala podnes a těší milovníky umění. Namaloval mnoho oltářních obrazů, jako sv. Františka pro třebovskou špitální kapli, sv. Jakuba v Nové Trnávce,
sv. Antonína a sv. Františka ve svitavské špitální kapli, sv. Annu a Pannu Marii v Podlesí,
Nanebevzetí Panny Marie, sv. Bartoloměje a Příbuzenstvo Páně v Zábřeze.
Dále řadu fresek, v Březině u Moravské Třebové, v Sedlci v Čechách a jiných místech. Nejblíže je to farní kostel v Tatenici, vyzdobený nádhernými freskami z jeho ruky, jenž hlásá
jeho slávu. Obrazy byly krátce před válkou obnoveny a jsou pozoruhodností v naší vlasti.
Jeho posledním velkým dílem jsou fresky v presbytáři farního kostela v Moravské Třebové, které byly právě v posledních letech obnoveny. Toto dílo, zvláště stropní malba nad
hlavním oltářem, která znázorňuje očekávání Panny Marie
v nebi při jejím nanebevzetí, patří nepochybně k oněm, jimiž
se vlast může pyšnit. Supper zemřel před dokončením svého
posledního díla – vymalováním kostela v Moravské Třebové – 10. května 1771 v Moravské Třebové. Byl pochován ve
vlastnoručně vyzdobené Loretánské kapli farního kostela
v Moravské Třebové. Bohužel byly malby v této kapli, znázorňující loretánskou legendu, neobratným „obnovením“
znehodnoceny.(dle mohelnické farní kroniky)

Štítecko

Štítecko

Štítecko

SBÍRKY z neděle 18. července: Štíty na potřeby farnosti 3.900; Cotkytle na opravy 2.523;
Horní Studénky na opravy 2.600 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
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lošticko

lošticko

lošticko

SBÍRKY z neděle 18. července: Loštice 3.713 Kč, Moravičany 3.376 Kč.
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
Do příští neděle budou v Lošticích a Moravičanech kasičky, do kterých můžete přispět
lidem postiženým tornádem.
Výtěžek sbírky bude předán Charitě Brno, která zajistí, aby se dary dostaly k těm, kteří
to potřebují. Arcibiskupství olomoucké pomůže s opravou střechy na kostele v Moravské
Nové Vsi. Pán Bůh ať odmění vaši štědrost.
DEN PRARODIČŮ A SENIORŮ. U příležitosti 1. světového dne prarodičů a seniorů zveme všechny staré rodiče a seniory v den památky rodičů
Panny Marie, sv. Anny a Jáchyma, v pondělí 26. července v 18.00 hod.
na mši svatou s požehnáním prarodičů a seniorů a na následné posezení
s opékáním 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. Přihlášky najdete na stolku v kostele, vyplněné odevzdejte na faře.
FARNÍ ZAHRADA V MORAVIČANECH BUDE SLOUŽIT VEŘEJNOSTI
převzato z Katolického týdeníku 30 – Olomoucká arcidiecéze
Do oprav farní zahrady v Moravičanech se pustili, aby sem vrátili
stromy i lidi. A nyní za svou snahu „Moravičanské okrašlovací spolek“ získal ocenění.
Jako „Zelenou oázu roku“ a „nejlepší projekt, který vrací přírodu do
města“, je vybrala Nadace Partnerství a do dalších plánů jim také předala odměnu ve výši tisíc euro.
„Použijeme je na zprovoznění studny, rozvodu vody a elektrických přípojek“, říká předseda spolku Tomáš Adamec. S přáteli se do díla na obnově zahrady o rozloze 1,5 ha, která
desítky let ležela ladem, pustili loni. „Zatím jsme vysadili přes padesát ovocných stromů:
jabloně, hrušně, meruňky, broskvoně, švestky, třešně, višně, moruše, kdouli a jedlý kaštan,
čímž je základní stromová kostra hotová,“ shrnul Adamec a doplnil, že vedle toho zahradu
zkrášluje na 600 keřů.
Zelená plocha uprostřed obce má ovšem sloužit i místním obyvatelům k procházkám, relaxaci nebo vzdělávacím a kulturním akcím. „V přípravě je také stavba salaše pro ovce
nebo venkovní učebny přírodních věd,“ hledí do budoucnosti Adamec a dodává, že spolek se snaží zapojovat veřejnost do obnovy zahrady už nyní, aby si lidé k místu postupně
vybudovali vztah.
Podle duchovního správce P. Kristiána Libanta CM se zájem o obnovu nevyužité zahrady sešel s myšlenkou arcibiskupa Jana Graubnera, který loni v postní době vyzval farnosti k výsadbě stromů. „Členové spolku jsou pro nás vzorem: někteří, ač se nepočítají
k věřícím, pracují ve farnosti obětavě – skoro denně po práci chodí tento úžasný prostor
zkrášlovat a jménem farnosti ho také nabídli veřejnosti. Tak se nám společně daří bourat
předsudky a vnášet hodnoty i do života obce a jejího okolí,“ říká kněz.
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Farnosti spravované z tatenice
SBÍRKY z neděle 18. července: Lubník 2.000; Tatenice 920 + dar 500; Kosov 700;
Hoštejn 1.350 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl

POZVÁNÍ NA POUŤ KE SV. ANNĚ DO HOŠTEJNA

Srdečně zveme Vás všechny z okolních farností na pouť ke svaté
Anně do Hoštejna. Ta letošní se uskuteční tradičně po svátku sv.
Anny v neděli 1. 8. 2021.
První poutní mše začíná v 9.00 hod. a celebrovat ji bude P. Ján
Jakubovič CM z Loštic. Začátek druhé mše je v 10.30 hod. a celebrantem je opět P. Ján.
Odpoledne ve 14.00 hod. bude slavnostní požehnání. Stejně
jako v letech předešlých zveme především maminky, babičky, ale
i celé rodiny. Přijďte oslavit svátek sv. Anny, babičky našeho Pána
a maminky Panny Marie. Přijďte si vyprosit požehnání pro své rodiny a vezměte s sebou i děti, vždyť na nás záleží, dokážeme-li jim
předat tradici poutí.
Srdečně zvou farníci z Hoštejna
CHLAPI se sejdou v neděli 1. srpna v 18.00 hod. na faře v Tatenici.

Farnost Zvole

Farnost Zvole

SBÍRKA na komunitní centrum z neděle 18. července byla 11.820 Kč.
DARY: na potřeby farnosti 6.000 Kč. Všem štědrým dárcům, kteří přispěli a přispívají na
komunitní centrum i na jiné účely, ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
ZMĚNA ROZPISU BOHOSLUŽEB. Od této neděle 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 bude ve farním kostele zase bývat pravidelně v 10.15 hod.
V Maletíně zůstávají 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 tuto neděli 25. července v 8.30 hod.
POZVÁNÍ NA JEDNODENNÍ POUŤ
Na úterý 10. srpna připravujeme putování Hanou. Předběžný odjezd v 7.00 hod. ráno ze
Zvole. První zastávka bude v Paloníně v chráněné dílně Charity
Zábřeh, kde nakoukneme pod ruce zručných zdobiček svící. Jejich
díla zdobí i mnohé katedrály. Mši svatou budeme slavit na poutním místě – v Dubu nad Moravou.
Cílem cesty bude Kroměříž, kde navštívíme mimo jiné hrob biskupa Bruna ze Schauenburku, který založil město Kroměříž a pro
nás také významné arcibiskupské sklepy, produkující lahodné
mešní víno.
Hlásit se můžete u kostelníků kaplí, případně na čísle 731 626 509
(Hana Lexmanová).
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SBÍRKA z neděle 18. července: Zábřeh 15.529; Rovensko 1.040 Kč.
Sbírka z cyrilometodějské pouti v Ráječku 4.000 Kč
DARY: na potřeby farnosti 19.100, na Radio Proglas 500, na TV NOE 500 Kč
Všechny štědré dárce ať odmění Pán.
P. Radek Maláč

charitativní služba církve v děkanátu
LETNÍ KLUB PEČUJÍCÍCH
Zveme vás v úterý 27. 7. od 16 hod. do příjemného prostředí Denního stacionáře Domovinka (Zábřeh, Leštinská 16) na další setkání pečujících. Klub pečujících je místo, kde vám opravdu rozumí.
Zde si můžete s lidmi, kteří se stejně jako vy starají o svého blízkého, popovídat, předat si zkušenosti, vzájemně se podpořit, povzbudit i načerpat tolik
potřebné síly.
Vzhledem k platným nařízením vás prosíme o nahlášení vaší účasti předem.
Více informací podá Bc. Martin Smolka, DiS., tel: 730 806 121. Těšíme se na vás.


OBNOVA V DUCHU SVATÉM
Českomoravská Fatima – Koclířov pořádá 24. – 29. srpna 2021 duchovní cvičení pro mladé s P. Jiřím Pleskačem.
Mše svaté, přednášky, přímluvná modlitba, chvály, adorace, ztišení,
svátost smíření, společenství, svědectví, rytmická kapela a mnoho dalšího… Zájemci mohou psát na e-mail obnova.v.duchu@seznam.cz
nejpozději do 10. 8. 2021. Kontaktní tel. 604 268 686


Když se modlí lidé, kteří Bohu důvěřují, tak je vyslyší. Konkrétní forma už je na Bohu a na
tom daném člověku. On to vždy udělá tak, jak je to pro člověka nejlepší.
Josef Suchár
KATOLICKÝ TÝDENÍK Č. 30
Staří lidé jsou „bohatí mnoha lety“
25. července budeme z iniciativy papeže poprvé slavit Světový den prarodičů a seniorů.
Dříve narozeným se věnuje i tematická dvoustrana aktuálního vydání KT.
Františkův porciunkulový zázrak
Na mnoha místech nejen v Česku se 2. srpna každoročně slaví tzv. Porciunkule. Často se
ale už zapomnělo, kde má tento svátek svůj původ.
Kam vede věda bez lásky
V evropských společnostech je na ústupu náboženský pohled na svět i optimismus, že
vědy garantují lidský rozvoj. Jak se to mohlo stát? I to je otázka, kterou promýšlejí současní
papežové. Kde hledat naději?
Vyzkoušejte digitální KT. Zatím ve zkušební verzi běží nový digitální KT na webu
katyd.cirkev.cz. Stačí se zaregistrovat a až do konce srpna máte k dispozici zdarma celý
obsah novin. Nové vydání se tam objeví vždy ve středu.
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 1.300 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888
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