22. 8. 2021
Ročník XXVIII číslo 34
21. 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 vedeš úsilí věřících k společnému cíli; uč nás milovat, co přikazuješ,
a toužit po tom, co slibuješ, aby uprostřed proměn tohoto světa naše srdce pevně
přilnulo k tomu, v čem je pravá radost. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý

Žl 34
1: Joz 24,1-2a.15-17.18b

2: ef 5,21-32

Ordinárium: Olejníkovo č. 502

příště Břízovo č. 503

evangeliuM K dnešní neděli

Mnozí z Ježíšových učedníků řekli: „To je tvrdá řeč! Kdopak to
má poslouchat?“
Ježíš věděl sám od sebe, že jeho učedníci na to reptají, a proto
jim řekl: „Nad tím se pohoršujete? Co teprve, až uvidíte Syna
člověka, jak vystupuje tam, kde byl dříve? Co dává život, je
duch, tělo nic neznamená. Slova, která jsem vám mluvil, jsou
duch a jsou život. Ale jsou mezi vámi někteří, kdo nevěří.“ Ježíš totiž věděl od začátku, kdo jsou ti, kdo nevěří, a kdo je ten,
který ho zradí.
A dodal: „Proto jsem vám říkal, že nikdo ke mně nemůže přijít,
není-li mu to dáno od Otce.“
Proto mnoho z jeho učedníků odešlo a už s ním nechodili.
Ježíš tedy řekl Dvanácti: „I vy chcete odejít?“
Šimon Petr mu odpověděl: „Pane, ke komu půjdeme? Ty máš
slova věčného života, a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten
Svatý Boží!“
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ev. Jan 6,60-69

K evangeliu dnešní neděle
Teprve ve světle celých Velikonoc bude jasné, jak to Kristus myslel. Snoubí se tu oběť,
smlouva s Bohem, naprosté sebedarování, vykoupení… Do této chvíle je obtížné porozumět, jak to celé Pán myslí. Podobně jako v prvním čtení Izraelité stojí před volbou: opřít
se vírou o Boha a uvěřit, že přes všechny vnitřní otazníky Hospodin ví, jak dostát svému
slibu.
(Posvátný prostor – ignaciánská spiritualita)

Ohlášky

V sobotu 21. srpna přijmou svátost manželství v kostele sv. Barbory v Zábřeze
Martin Trávníček z Rudy nad Moravou a Jana Krmelová ze Svébohova
•
V sobotu 28. srpna si v kostele sv. Barbory v Zábřeze
navzájem udělí svátost manželství
Tadeáš Celý z Vyškova a Anežka Schifferová ze Zábřeha
•
V sobotu 4. září přijmou svátost manželství v kostele sv. Barbory v Zábřeze
Klára Drabiščáková z Olomouce a Ing. Lukáš Bartoš ze Zábřeha.
Do společného manželského života přejeme Boží požehnání.
Pánem života a smrti byl o Slavnosti Nanebevzetí
Panny Marie, v neděli 15. srpna 2021 ve věku 95 let
na věčnost povolán Kristův kněz

Mons. Antonín Pospíšil.
Poté co skončil s působením v našem děkanátu
v Dlouhomilově, odešel ke svým blízkým do Brna,
kde se ještě podle svých možností a sil zapojoval do
života církve, ať už modlitbou či korespondencí.
Ve Farních informacích vycházely jeho příspěvky – tematické homilie a každý rok
vydával také knížku homilií, kterou obdarovával všechny, kteří měli zájem.
Na otce Pospíšila vzpomínáme s vděčností za jeho dobrotu i oddanou službu.
MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO VÁS ZVE NA:
ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN NA SVATÝ HOSTÝN, která bude v sobotu
28. srpna. Mše svatá na venkovním pódiu v 10.15 hod.
Program pro rodiny s dětmi je připravený.
V 15.00 hod. litanie ke sv. Josefovi, zasvěcení rodin, losování hlavních cen, požehnání.
Srdečně zvou: Arcidiecézní centrum pro rodinný život, děkanátní centra pro rodinu ( za
Zábřeh Hnízdo), duchovní správa na Svatém Hostýně a Matice svatohostýnská.
DEN PRO RODINU a ukončení PRÁZDNINOVÉHO PUTOVÁNÍ SE SVATOU LUDMILOU, které bude 18. září v Suché Lozi.
Ve 14.00 hod. mše svatá v kostele sv. Ludmily (celebruje P. Petr Bulvas).
15.00– 17.00 hod. program pro rodiny s dětmi v areálu skautské klubovny.
LOSOVÁNÍ VÍTĚZŮ Z PRÁZDNINOVÉHO PUTOVÁNÍ SE SVATOU LUDMILOU.
2

SvÁTKY a PaMÁTKY TÝdne
úterý 24. srpna
svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Jeho vlastní jméno tedy bylo Nathanael a pocházel z Kány, galilejského města severně od
Nazaretu. Jméno Bartoloměj je určitě rodové, protože jeho podoba výslovně odkazuje na
jméno otce. Jde totiž o jméno s kořenem pravděpodobně aramejským, bar Talmay (bar Tolomaj), což znamená syn Talmajův. Jeho otec Tolomaj byl ze vznešeného rodu. Bartoloměj tedy
vyrůstal v kultivovaném prostředí a získal zde vzdělání. Jméno Talmai může souviset také
s hebrejským slovem telem, což znamená „brázda“. Nathanael znamená „Bůh dal“.
pátek 27. srpna
památka sv. Moniky
sobota 28. srpna
památka sv. augustina

Z kázání sv. augustina:

Jistě shledáváš, že lidé reptají na svou dobu, že prý to bylo za dob našich rodičů lepší. Kdyby
se mohli vrátit zpět do časů svých rodičů, i tam by reptali. Určitě si myslíš, že ty minulé časy
byly dobré; jen proto, že už ti nepatří, proto jsou dobré.
Proč tedy považuješ minulou dobu za lepší než tu, ve které žiješ? Od prvního Adama až
k Adamovi dneška jen práce a pot, trní a bodláčí. Nebo jsme zapomněli na potopu? Zapomněli jsme na kruté doby hladu a válek? Je o tom přece psáno proto,
abychom ani teď v přítomné době nereptali proti Bohu.
Jakéže to tedy byly časy? Což se všichni, když o nich slyšíme nebo čteme,
nechvějeme hrůzou? Měli bychom tedy za naši dobu spíše děkovat, než
na ni reptat.

PaTROCiniuM a HOdY v ZÁBŘeZe 22. 8. 2021

Mše svaté v 6.50 a v 8.30 hod. (v 8.30 celebruje P. František Eliáš).
Svátostné požehnání bude ve 14.30 hod. a v 18.00 hod. mše svatá.

FaRní den. Odpoledne 22. srpna 2021 od 15.00 hod. v zahradě za Katolickým domem. Nejen pro farníky, ale i jejich přátele a známé.
V neděli 22. 8. 2021 v 15.00 hodin vás zveme do zahrady za Katolický dům, kde budou
připraveny hry i divadélko pro děti a program pro dospělé.
Zveme vás i na tradiční fotbalové utkání. Občerstvení je zajištěno, chcete-li přispět svými
oblíbenými domácími dobrotami, budou vítány.
O příjemnou hudbu k poslechu se postará cimbálovka.
v letošním roce bychom rádi oživili prostor zahrady vašimi obrázky s rodinnými motivy, přinést je můžete přímo s sebou. v průběhu odpoledne budou z malířů vylosováni tři výherci.
Na setkání se těší organizátoři
v úterý 24. srpna slavíme svátek sv. Bartoloměje, patrona
farního a děkanského kostela a adORaČní den ZÁBŘeŽSKÉ FaRnOSTi. Začneme v kostele sv. Bartoloměje mší svatou
v 8.00 hod. Pak si jednotlivá společenství rozdělí čas adorace
před vystavenou Eucharistií tak, aby byl farní kostel po celou
dobu otevřený pro všechny, kteří se přijdou s díky, chválou
i prosbami pomodlit před Nejsvětější svátostí.
Den ztišení před Pánem zakončíme mší svatou v 18.00 hod.
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

SBíRKY z neděle 15. srpna:
Červená Voda 3.871; domov důchodců 410; Písařov 1.180; Jakubovice – hody 2.562 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov
POuŤ Ke CTi Sv. JOSeFa KalaSanSKÉHO bude v Moravském Karlově tuto neděli
22. srpna. Poutní mše svatá začíná v 10.00 hod.

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

SBíRKY z neděle 15. srpna:
Loštice 3.634 + na potřeby farnosti 1.000 Kč; Bílá Lhota 1.150 Kč.
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
POuŤ dO SÁZavSKÉHO KlÁšTeRa
Na sobotu 11. září plánujeme farní pouť do Sázavského kláštera sv. Prokopa, kde budeme moci
zhlédnout milostný obraz a navštívit kryptu s hrobem sv. Prokopa.
Sázavský klášter úzce spojený s životem a dílem
poustevníka a patrona české země svatého Prokopa
patří k nejpozoruhodnějším poutním místům v Čechách, s atmosférou místa posvěceného prací, modlitbou a zázraky sv. Prokopa.
Cestou se můžeme zastavit v Kutné Hoře a pozdravit vincentky na Mendrice. Přihlaste se
co nejdřív na faře nebo v Moravičanech u Radky Adamcové.
Cena za autobus bude záviset od počtu účastníků poutě. Čas odjezdu a ostatní informace
budeme průběžně doplňovat.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z KLÁŠTERCE
SBíRKY z neděle 15. srpna: Klášterec 1.800; Svébohov poutní sbírka na opravy 14.100;
Jedlí 1.400 + dar na opravy 500 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Władysław Mach SDS

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
SBíRKY z neděle 15. srpna: Lubník 870; Tatenice 1.620; Hoštejn 1.700; Kosov 590; Koruna 1.000 Kč. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
FaRní den v TaTeniCi (s velkou omluvou za dezinformaci v minulých FI) 29. 8. 2021
Na farní den jste zváni příští neděli 29. srpna. Slavení farního dne
začne mší svatou ve 14.00 hod. Po skončení mše svaté se přesuneme
na farní dvůr. Občerstvení je zajištěno.
Čeká nás tradiční program jako v minulých letech, který může pozměnit pouze počasí.
Při dobrém počasí zakončí farní den po půl deváté ohňostroj.
Všichni jste srdečně zváni.
P. Jaroslav Přibyl
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ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

SBíRKY z neděle 15. srpna: Štíty na potřeby farnosti 4.620; Cotkytle 2.130; Horní Studénky na opravy 3.900 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
COTKYTle
Tuto neděli 22. srpna bude slavena mše svatá ve 12.30 hodin.

POSTŘELMOVSKO

P. Jacek Brończyk

POSTŘELMOVSKO

v neděli 29. srpna při mši svaté požehnám dětem do nového školního roku.
Děti si mohou přinést školní aktovky, které se před mší svatou položí před obětní stůl.
P. Vladimír Jahn

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

SBíRKa na komunitní centrum z neděle 15. srpna byla ve výši 8.210 Kč.
Dar z Rájce na komunitní centrum 3.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
Profesor Phdr. Jaroslav šturma ve Zvoli
V pátek 10. září se v komunitním centru ve Zvoli setkáme s klinickým psychologem
PhDr. Jaroslavem Šturmou, předsedou Českomoravské psychologické společnosti.
Více v dalších FI.
organizátoři
v pondělí 13. září v 16.00 hod. se sejdeme ve Zvoli před farním kostelem
u nově zrestaurované sochy sv. Jana Nepomuckého, která dosud, kvůli
covidové epidemii, nebyla požehnána.
Referát o historickém významu Jana Nepomuckého v našich dějinách i ve
světě přednese starosta obce Zvole Mgr. Radek Kól.
Sochu požehná děkan Radek Maláč.
Poté se v kostele uskuteční krátký koncert. Zveme všechny místní i přespolní.
P. František Eliáš

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z DUBICKA
POZvÁnKa na SvaTOHuBeRTSKOu Mši
VIII. Svatohubertská mše za účasti členů Řádu sv. Huberta se bude
konat 4. září 2021 v kostele sv. Martina v Rohli. Začátek v 9.30 hod.
Hlavním celebrantem bude otec biskup Mons. Josef Hrdlička, koncelebrantem otec Mgr. František Eliáš. Mši doprovodí Mužský pěvecký
sbor Řádu sv. Huberta a Trubači Zábřeh.
Po mši se v průvodu odebereme na místní hřbitov, kde bude požehnán nový centrální
kříž.
Po ukončení slavnosti bude pro všechny připraveno myslivecké občerstvení v zahradě kulturního domu v Rohli.
Srdečně Vás zve MUDr. Antonín Kutálek.
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OLYMPIÁDA: TO NEJLEPŠÍ TEPRVE PŘIJDE
Giampaolo Mattei z vatikánského deníku Osservatore Romano komentuje některé nuance olympijských her.
Popravdě řečeno, olympijské hry v Tokiu neskončily v neděli 8. srpna. Následuje dvoutýdenní technická
pauza (něco jako mezi prvním a druhým poločasem
fotbalového zápasu) a v úterý 24. srpna budou pokračovat paralympijské hry. Právě tato řecká předpona – para
– dává jasně najevo, že „jde o totéž“, jen jinak modulované. Rozhodně však nejde o „hypo“ olympiádu se soutěžemi a sportovci ve druhé lize.
Naopak... to nejlepší teprve přijde.
Proto také tokijské hry skončí až v neděli 5. září, kdy skončí paralympiáda. Štafeta pak
bude předána Pekingu, který bude zimní olympijské a paralympijské hry hostit od 4. února 2022.
V neděli vyvrcholila „první část“ her maratonem: symbolickým závodem, naléhavou metaforou života každého z nás. Je to však také „provokativní“ znamení: jsou to totiž vždy
sportovci z takzvaného „třetího světa“, kteří jako první protnou cílovou pásku – a převrací
tak ekonomická měřítka a klasifikaci HDP. Keňan Eliud Kipchoge opět vyhrál olympijský
maraton v čase 2h08‘38“: přesně tak dlouho se modlila jeho matka Janet, která se jako
při každém vítězství svého syna vydala na mši do kostela ve své vesnici Kapsisiwa, aby
„poděkovala Bohu“.
V závodě únavy vítězí Afričané, i když nosí dres země, která je přivítala. Na olympijské
trati v Tokiu se v sobotu konal další... „uvítací ceremoniál“, doplněný sportovním „certifikátem“. Když keňský mistr světa Timothy Cheruiyot prohrál sprint na 1500 metrů
s Norem Jakobem Ingebrigstenem, hned po doběhu ho prohlásil za „čestného Afričana“
a osobně mu na zápěstí navlékl náramek v keňských barvách. Jedním slovem ho adoptoval: v závodech silný jih světa otevírá náruč a „přijímá“ do ní sever.
Olympijské hry jsou příběhy žen a mužů, kteří dnes nemohou zastavit „třetí světovou
válku, která probíhá po kouscích“, ale naznačují možnost bratrského lidství. Papež
František 29. května řekl svému týmu Athletica Vaticana, že „vše, co se týká člověka, je
v srdci církve“. Proto je velmi důležité, že Mezinárodní olympijský výbor ve spolupráci
s Papežskou radou pro kulturu přidal do olympijského hesla latinské slovo Communiter
(Společně). A hned dva atleti – Mutaz Ezza Barshim z Kataru a Gianmarco Tamberi
z Itálie – se rozhodli sdílet zlatou medaili ve skoku do výšky, čímž ignorovali ty, kteří
trvali na jednom vítězi. Kultura vítězství za každou cenu se dá změnit a lze pak vítězit
společně. Vskutku Communiter.
L‘Osservatore Romano v pondělí zveřejnil detailní článek s několika olympijskými příběhy a především s profilem týmu uprchlíků. V Tokiu by mohla být také Saamiya Yusuf
Omar. Na hrách v Pekingu v roce 2008 běžela 17letá Saamiya za rodné Somálsko a v běhu
na 200 metrů skončila poslední. Saamiya doufala, že se jí podaří zopakovat olympijskou
zkušenost v Londýně v roce 2012, ale zahynula u pobřeží Lampedusy při ztroskotání lodi,
do které jako mladá žena vložila svůj sen. I v Londýně by pravděpodobně skončila poslední. Nebo možná předposlední. Ale první v žebříčku těch, kteří umí doufat navzdory
veškeré naději.
Zdroj: www.vaticannews
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VYBRÁNO Z KATECHEZE PAPEŽE FRANTIŠKA – LISTY APOŠTOLA PAVLA
– list Galaťanům – 4. promluva
MOJŽÍŠŮV ZÁKON Gal 3,19.21-22
Když Pavel mluví o zákoně, obvykle má na mysli Mojžíšův zákon, Desatero. Souviselo to se smlouvou, kterou Bůh uzavřel se
svým lidem, a byl to způsob, jak tuto smlouvu naplnit. Podle
různých textů Starého zákona je Tóra, což je hebrejský výraz
pro Zákon, souborem všech předpisů a pravidel, které Izraelité
musí dodržovat na základě smlouvy s Bohem. Účinnou syntézu toho, co je Tóra, najdeme v textu z Deuteronomia, kde se
říká: „Hospodin se bude opět nad tebou veselit k tvému dobru,
jako se veselil nad tvými otci, budeš-li poslouchat Hospodina,
svého Boha, a dbát na jeho přikázání a nařízení, zapsaná v knize tohoto zákona, a navrátíš-li se k Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou
svou duší.“ (Dt 30,9-10). Dodržování zákona zaručovalo lidem výhody smlouvy a zajišťovalo jim zvláštní pouto s Bohem. Tento lid, tito lidé jsou spojeni s Bohem a toto spojení
s Bohem projevují naplňováním, dodržováním zákona.
Když Bůh uzavřel s Izraelem smlouvu, nabídl jim Tóru, zákon, aby mohli pochopit jeho
vůli a žít ve spravedlnosti. Myslíme si, že v té době bylo zapotřebí takového zákona, byl to
velký dar, který Bůh dal svému lidu. Proč? Protože v té době bylo všude pohanství, modlářství a lidské chování, které z modlářství vychází, a proto je velkým Božím darem jeho
lidu zákon, aby mohl jít dál.
Apoštol Galatským vysvětluje, že smlouva s Bohem a Mojžíšův zákon nejsou ve skutečnosti nerozlučně spojeny. Prvním prvkem, o který se opírá, je to, že smlouva uzavřená
Bohem s Abrahamem byla založena na víře v naplnění zaslíbení, a nikoli na dodržování zákona, který ještě neexistoval. Abraham začal putovat staletí před zákonem. Apoštol
píše: „Říkám, že smlouva, kterou dříve ustanovil sám Bůh [s Abrahamem], nemůže být
prohlášena za neplatnou zákonem, který přišel o čtyři sta třicet let později [s Mojžíšem],
a tím zrušit zaslíbení. Kdyby se totiž dědictví získávalo na základě zákona, nebylo by už
na základě zaslíbení, ale Bůh dal Abrahamovi milost skrze zaslíbení.“ (srv. Gal 3,17-18)
Zaslíbení bylo před zákonem a slibem Abrahamovi, pak přišel zákon o 430 let později.
Slovo „zaslíbení“ je velmi důležité: Boží lid, my křesťané, procházíme životem a hledíme
na zaslíbení; právě zaslíbení je to, co nás přitahuje, co nás pudí vpřed k setkání s Pánem.
Touto úvahou Pavel dosáhl prvního cíle: Zákon není základem smlouvy, protože přišel
později. Byl nutný a spravedlivý, ale nejdříve bylo zaslíbení, smlouva.
Takový argument vyřazuje ze hry ty, kdo tvrdí, že Mojžíšův zákon je konstitutivní součástí
smlouvy. Ne, smlouva je na prvním místě, je to výzva Abrahamovi. Tóra, tedy zákon, není
součástí zaslíbení daného Abrahamovi. Přesto bychom si neměli myslet, že svatý Pavel byl
proti Mojžíšovu zákonu. Ne, dodržoval ho. Několikrát ve svých listech obhajuje jeho božský původ a tvrdí, že má v dějinách spásy velmi přesnou úlohu. Zákon však nedává život,
nenabízí naplnění zaslíbení, protože není schopen ho naplnit. Zákon je cesta, která vás
vede vpřed k setkání. Pavel používá velmi důležité slovo: Zákon je „pedagogem“ na cestě
ke Kristu, pedagogem k víře v Krista, tedy učitelem, který vás vede za ruku k setkání. Ti,
kdo hledají život, musí hledět na zaslíbení a jeho naplnění v Kristu.
Celou katechezi najdete na www.vaticannews
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SBÍRKA z neděle 15. srpna: Zábřeh 14.493; Rovensko 804 Kč.
Růžencové společenství darovalo na Haiti 500 Kč.
Všechny štědré dárce ať odmění Pán.
P. Radek Maláč
V pátek 13. srpna byla z Rovenska odeslána na likvidaci lepry částka 3.000 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
Marie Zíková
PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI ZÁBŘEH se sejde, tentokrát na DEVÍTCE, ve čtvrtek
26. srpna. Začátek v 18.30 hod.
P. Radek Maláč

CHARITA PRO HAITI
Haiti zasáhlo v sobotu 14. srpna nové zemětřesení
o síle 7,2 stupně Richterovy škály. Přírodní katastrofa poničila především jih této chudé karibské
země. Zničené nebo poškozené byly domy včetně nemocnic, o život přišlo nejméně 1.300 lidí,
dalších více než 5.700 osob je zraněno – to je bilance prvních hodin, která zdaleka nepostihuje obrovský rozsah katastrofy. Počet obětí
stále roste, mnoho lidí je nezvěstných.
Veřejná sbírka
Charita Česká republika proto vyhlašuje veřejnou sbírku na pomoc strádajícím obyvatelům Haiti nazvanou „Charita pro Haiti“ s číslem účtu 55660022/0800 u České spořitelny,
variabilní symbol 179. Česká Charita pomáhá na Haiti nepřetržitě od velkého zemětřesení
v roce 2010. Více o nich na webových stránkách.
Dárcovská SMS
Přispět je možné také zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru:
DMS: CHARITASVET 30, DMS: CHARITASVET 60 či DMS: CHARITASVET 90.

Nad jednou z farností na Haiti, farností v Baie de Henne, máme již od roku
2005 patronát, jak je možné vnímat i v tiráži FI.
V Zábřeze a ve Zvoli bude kostelní sbírka na pomoc postiženým na Haiti
v neděli 29. srpna.
POUTĚ NA VŘESOVOU STUDÁNKU
Do roku 1989 byly poutě zakázány a kněží mohli
sloužit mši svatou jen se souhlasem církevních tajemníků na určených místech. V roce 1988 nastoupil do Velkých Losin a Loučné P. František Eliáš
a působil zde do roku 1992, kdy odešel do Zábřeha.
Po roce 1990 se snažil obnovit tradici poutí na Vřesovou studánku o svátku Panny Marie Bolestné 15. září. Během devadesátých let se ustálil
termín na sobotě nejbližší svátku Panny Marie Bolestné.
V SOUČASNOSTI BÝVAJÍ POUTĚ K PANNĚ MARII BOLESTNÉ VŽDY V POSLEDNÍ
SOBOTU V SRPNU A DRUHOU SOBOTU V ZÁŘÍ VE 14.30 hod.
LETOS v sobotu 28. srpna a 11. září 2021.
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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