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22. 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, v tobě je plnost všeho dobra; vlož do našich srdcí lásku k tvému jménu,
rozmnož naši oddanost tobě a posiluj naši vytrvalost, ať v nás roste a trvá
všechno dobré. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

Hospodine, kdo smí prodlévat ve tvém stánku?

Žl 15
1: Dt 4,1-2.6-8

2: Jak 1,17-18.21b-22.27

Ordinárium: Břízovo č. 503

příště Ebenovo č. 504

eVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI

Ev. Mk 7,1-8.14-15.21-23

Kolem Ježíše se shromáždili farizeové a někteří z učitelů Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma.
Všimli si, že někteří z jeho učedníků jedí rukama obřadně nečistýma, to je neumytýma. Farizeové totiž a všichni židé se drží podání předků a nejedí, dokud si pečlivě neumyjí ruce; po
návratu z trhu nejedí, dokud se celí neopláchnou; a je mnoho jiného, co přejali a čeho se drží:
omývání pohárů, džbánů, měděných nádob a lehátek. Proto se ho farizeové a učitelé Zákona
ptali: „Proč se tvoji učedníci nechovají podle podání předků, ale jedí obřadně nečistýma rukama?“ Odpověděl jim: „Pokrytci! Dobře to o vás předpověděl Izaiáš, jak je psáno: ‘Tento lid
mě uctívá rty, ale jejich srdce je daleko ode mě. Nadarmo mě však uctívají, když učí naukám,
které jsou lidskými ustanoveními.’ Opustili jste přikázání Boží
a držíte se podání lidského.“ Ježíš zase k sobě přivolal zástup
a řekl jim: „Slyšte mě, všichni, a pochopte! Člověka nemůže
poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí, ale co vychází z člověka, to ho poskvrňuje. Z nitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí
špatné myšlenky, smilství, krádeže, vraždy, cizoložství, lakota,
zloba, lest, prostopášnost, závist, urážky, pýcha, nerozumnost.
Všechno to zlé vychází z nitra a člověka poskvrňuje.“
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K evangeliu dnešní neděle

Církev je vnímána jako instituce zachovávající dávné tradice. Kde je hranice mezi mechanickým, bezduchým ulpěním na stále stejném a mezi skutky, symboly a myšlenkami
oživenými v aktuální situaci mocí Božího ducha?
Nejednou se ukazuje, že zachovávání tradic je vlastně formou útěku do jistoty před ohrožujícím světem stále nového rozhodování se. Opakem je potřeba mít něco stále jinak,
nezvykle, být hlavně jiní než ostatní…
Ježíš dává návod: Duchovní kvalitu nedává tradice, zvyk, móda…, ale to, co je skutečnou
příčinou našeho jednání, tedy to, co motivuje jednání v našem srdci.
www.vira.cz

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM HNÍZDO VÁS ZVE

na 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.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ V ROCE 2021/2022

Vážení rodiče, nabízíme Vám možnost přihlásit své dítě k výuce římskokatolického náboženství. Seznámí se postupně s obsahem Bible, se základy křesťanství a se zásadami
křesťanského života. Výuka je zařazena do školních vzdělávacích programů ZŠ.
Přihlášky si můžete vyzvednout v kostele sv. Bartoloměje nebo na faře v Zábřeze i na internetových stránkách farnosti.
Vyplněnou přihlášku můžete vhodit do poštovní schránky na faře.
Případné dotazy vám zodpoví Marie Vepřková, tel. 737 806 839.

POUTĚ NA VŘESOVOU STUDÁNKU
v sobotu 28. srpna a 11. září 2021 ve 14.30 hod.

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 Zábřehu.
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.

KATOLICKÝ TÝDENÍK
Mise v Afghánistánu měla smysl
Tvrdí to v rozhovoru slovenský řeckokatolický kněz a vojenský kaplan P. SLAVKO
GANAJ, který má za sebou dvě bojové mise v této zemi a vedle toho s manželkou vychovává tři syny.
Farní zvěřinec
Obyvateli farních areálů, zahrad a dvorů se stávají i domácí zvířata. Do chovu slepic, králíků, ovcí se pouštějí kněží i farníci nejen na vesnických farách.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pátek 3. září

památka sv. Řehoře Velikého
Řehoř pocházel z významné patricijské rodiny Annici, vystudoval práva a po roce 570 zastával v Římě úřad praetora. Rozčarován římskou
politikou však brzy úřad opustil a nastoupil církevní dráhu. Po smrti
svého otce roku 575 se stal velkým propagátorem benediktinské řehole
a zakládal kláštery. Roku 577 jej papež Benedikt I. pověřil prací s římskou chudinou. Roku 579 jej papež Pelagius II. jmenoval svým legátem
u císařského dvora v Konstantinopoli, odkud se vrací roku 586. Poté
působil jako jáhen v papežské kanceláři. Papežem byl zvolen – dle tradice proti své vůli – roku 590 během dohasínající morové epidemie,
které padl za oběť i sám papež Pelagius. Řehoř údajně poslal byzantskému císaři Maurikiovi
dopis, aby odmítl stvrdit podpisem volbu jeho pontifikátu, ale toto psaní se do rukou adresáta
nedostalo včas.
ZPOVĚDNÍ DEN V ZÁBŘEZE – STŘEDA 1. září od 8.00 do 18.00 hod.
08.00–10.00 hod.
P. Jaroslav Šima
09.00–10.30 hod.
P. Jaroslav Přibyl
10.00–12.00 hod.
P. František Eliáš
12.00–14.00 hod.
P. Karel Skočovský
14.00–16.00 hod.
P. Władysław Mach SDS
16.00–17.00 hod.
P. Kristián Libant CM
17.00–18.00 hod.
P. Radek Maláč
Svátost smíření můžete také přijmout o prvním pátku v měsíci 3. 9. od 15.00 hod.
Příští neděli 5. září požehnáme žákům a studentům do nového školního roku, požehnáme i aktovky, pokud si je děti přinesou a položí před oltář.
MŠE SVATÁ S PAPEŽEM FRANTIŠKEM 15. 9. 2021
Cestovní agentura AWER TOUR s. r. o. vám nabízí možnost zúčastnit se mše svaté v Šaštíně, kterou bude slavit ve středu 15. 9. 2021
papež František při své návštěvě Slovenska. Mši svatou bude sloužit
spolu s přítomnými kardinály, biskupy a kněžími na volném prostranství. Začátek mše svaté je v 10.00 hod., předpokládaný odjezd
ze Zábřehu je v 03.45 hod. (na místo je potřeba přijet do 8.00 hod.).
Podmínkou účasti je ukončené očkování (minimálně 14 dní od
druhé dávky) a je potřeba mít vlastní vytištěnou vstupenku, kterou
získáte po registraci pomocí digitálního certifikátu EU COVID-19 na webové stránce
www.navstevapapeza.sk (v části Registrácia). V případě potřeby Vám můžeme zprostředkovat pomoc s registrací. Vstupenka spolu s dokladem o totožnosti (OP nebo pas) budou pro vstup vyžadovány a kontrolovány. Cesta se uskuteční s duchovním doprovodem
P. Františka Eliáše, a to v případě dostatečného zájmu. Cena 500 Kč.
Zájemci se mohou přihlašovat mailem na adrese: info@awertour.cz, telefonním čísle
731 626 506 nebo v kanceláři CA Awer tour, Farní 1.
Hlaste se prosím neprodleně, abychom dokázali všechny kroky včas naplnit a zdárně vyrazit. Za AWER TOUR s.r.o.
Lenka Hamplová
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Červenovodsko

Červenovodsko

SBÍRKY z neděle 22. srpna:
Červená Voda 3.422; domov důchodců 190; Písařov 1.174; Jakubovice 630 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Vitalij Molokov

Farnosti spravované z Klášterce
SBÍRKY z neděle 22. srpna:
Klášterec na opravy 2.600; Svébohov 2.700; Jedlí 2.600 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

P. Władysław Mach SDS

POZVÁNKA NA KONCERT
Kruh přátel hudby Svébohov za podpory nadace Českého hudebního fondu uvádí v zasedací místnosti obecního domu ve Svébohově v pátek 3. září
v 17.00 hod. harfový koncert Kataríny Ševčíkové
Vstupné dobrovolné

Farnosti spravované z tatenice
SBÍRKY z neděle 22. srpna:
Lubník 1.380; Tatenice 1.130; Hoštejn 1.500; Kosov 680 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.

P. Jaroslav Přibyl

FARNÍ DEN V TATENICI 29. 8. 2021
Na farní den jste zváni tuto 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.

Štítecko

Štítecko

Štítecko

SBÍRKY z neděle 22. srpna: Štíty 2.650; Cotkytle 543; Horní Studénky 1.600 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jacek Brończyk
ŠTÍTY:
V pátek 3. září v 17.00 hod. bude adorace se svátostí smíření. Mše svatá v 18.00 hod.
V sobotu 4. září v 9.00 hod. bude ve farním kostele Mariánské večeřadlo, odpoledne
v 17.00 hod. v Crhově mše svatá s nedělní platností.
HORNÍ STUDÉNKY:
Ve čtvrtek 2. září je svátost smíření v 17.30 hod, mše svatá a pobožnost k Nejsvětějšímu
Srdci Ježíšovu v 18.00 hod.
FARNÍ DEN V HORNÍCH STUDÉNKÁCH. Přijměte srdečné pozvání na farní den, který se uskuteční v neděli 5. září od 14.00 hod. v nově zrevitalizované farní zahradě v Horních Studénkách.
ŽEHNÁNÍ AKTOVEK BUDE V NEDĚLI 5. 9. PŘI MŠI SVATÉ:
v Horních Studénkách v 7.30 hod., ve Štítech v 9.00 hod., v Cotkytli v 11.00 hod.
P. Jacek Brończyk
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Farnost Zvole

Farnost Zvole

SBÍRKA z neděle 22. srpna byla ve výši 5.510 Kč.
Dar na komunitní centrum od poutníků 5.000 Kč
Maletín – dar na potřeby farnosti 4.000 Kč.
Všem štědrým dárcům, ať odplatí Pán.

P. František Eliáš

SPOLEK ZVOLSKÁ ČTYŘKA zve do KOMUNITNÍho centra
Prázdniny se kutálí ke svému konci a s babím létem Vám přinášíme několik tipů, jak si
toto období zpestřit.
• Poslední srpnovou sobotu 28. října ve 20.00 hod. zve Spolek Zvolská čtyřka ve spolupráci s biografem Láska malé i velké na promítání rodinného
filmu GUMP – pes, který naučil lidi žít. Vstupné: dospělí 80 Kč, děti 40 Kč.
Občerstvení zajištěno.
• Ve čtvrtek 2. září od 17.00 hod. nám pan Jaroslav Fričer poví něco zajímavého o včelkách, včelařství i o medu. Součástí bude také ochutnávka
této lahodné přírodní a zdravé „medicíny“.
• V pátek 10. září v 18 hod. se v komunitním centru ve Zvoli setkáme s klinickým psychologem PhDr. Jaroslavem Šturmou na
přednášce na téma
Rodina a její význam pro zdravý duševní vývoj, zásady a problémy výchovy v rodině.
PhDr. Jaroslav Šturma je uznávaný klinický psycholog, psychoterapeut, vysokoškolský
pedagog (FF UK), zakladatel Dětského centra Paprsek, čestný člen Českomoravské psychologické společnosti, člen Papežské akademie pro život, autor celé řady odborných publikací, ale především člověk s krásnou duší.
V září 21. 9. v 17.00 hod. se můžeme těšit na pana Václava Keprta, ředitele Arcidiecézní
charity, který bude přednášet na téma humanitární pomoc a v sobotu 25. září nás čekají
dožínky. V 10.00 hod. poděkujeme při mši svaté Pánu Bohu za úrodu a veškeré požehnání
a poté bude následovat další program, se kterým vás brzy seznámíme.
ŽEHNÁNÍ SOCHY SV. JANA KŘTITELE
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 v podání Ladislava
Kolčavy a jeho hostů.
Zveme všechny místní i přespolní.
P. František Eliáš
Na sv. Mořice, ve středu 22. září, chystáme další autobusovou pouť ze Zvole na Velehrad, do Kroměříže a Olomouce. Bližší informace v příštích FI.
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Lošticko

Lošticko

Lošticko

SBÍRKY z neděle 22. srpna: Loštice 2.948 + na potřeby farnosti 2.000, 2.000 a 1.000 Kč;
Moravičany 5.869, Bílá Lhota 1.150 Kč.
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost.
P. Kristián Libant CM
• Příští neděli 5. 9. zveme všechny školáky a studenty na požehnání do nového školního
roku. Požehnáme i aktovky.
• Přihlášky do náboženství na školní rok 2021/22 najdete na stole v kostele. Vyplněné
vraťte do příští neděle.
	V SOBOTU 4. ZÁŘÍ JSTE ZVÁNI NA FARNÍ DEN V MORAVIČANECH.
	V neděli 5. září budeme děkovat za Boží požehnání letošní úrodě.
POUŤ DO SÁZAVSKÉHO KLÁŠTERA A KUTNÉ HORY.
V sobotu 11. září plánujeme farní pouť na Sázavský klášter sv. Prokopa s milostným obrazem, kryptou a s hrobem sv. Prokopa, kde Bůh na přímluvu sv. Prokopa
učinil mnohé duchovní i fyzické zázraky. V Kutné Hoře
(dokud ještě nejezdí němečtí turisti) si prohlídneme katedrální chrám sv. Barbory. Je to klenot pozdní gotiky se
středověkými freskami, který je zapsán v UNESCO. Na
zpáteční cestě pozdravíme vincentky na Mendrice. Napište se, prosím, co nejdřív v kostele do seznamu, nebo
SMS-kou na 733 742 500, nebo se přihlaste v Moravičanech u Radky Adamcové. Cena za
autobus bude závislá od počtu účastníků a počítat musíme i se vstupným na prohlídku.
Jídlo z vlastních zásob. Čas odjezdu a ostatní informace budeme průběžně doplňovat.
POMOC KONKRÉTNÍ RODINĚ Z MORAVSKÉ NOVÉ VSI
Vážení přátelé a blízcí, v červenci jsem se zapojil osobně jako dobrovolník do pomoci při
úklidu obce Moravská Nová Ves po tornádu. Setkal jsem se zde s několika příběhy lidí,
kteří zničehonic přišli o střechu nad hlavou.
Nejvíc mě utkvěl příběh mladé rodiny – Martina Kolaříka a jeho partnerky Terezy (adresa:
Moravská Nová Ves – Mikulecká 1112). Přímo na jejich domku jsme pomáhali. Tito mladí
lidé si poslední dva roky stavěli domek, neboť letos na podzim čekají prvního potomka.
Těsně před kolaudací novostavby, postihla přírodní katastrofa i tuhle rodinu, která se nestihla ještě ani nastěhovat. Z domu je dnes použitelné pouze obvodové zdivo. Tornádo
vzalo střechu, zničilo příčky a veškeré sítě a vybavení domu. Rodina musela dům částečně
demolovat a začít stavět znovu. Ačkoliv proběhla řada oficiálních sbírek, chci jít přímou
cestou a námi vybranou podporu předat této konkrétní rodině osobně, a alespoň o něco
málo usnadnit život těmto mladým lidem.
Pokud se budete chtít přidat k nám do přátelské sbírky, budeme jedině rádi. Kontaktujte
mě prosím na telefonu. Chceme rodině předat hotovost – v sobotu 4. září v Moravské
Nové Vsi, preferujeme tedy tuto variantu pomoci. Pokud budete mít i jiný nápad pomoci,
klidně se ozvěte. Děkuji za sdílení. Tomáš Adamec – Moravičany a okolí (731 324 117)
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Farnosti spravované z dubicka
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.
VARHANNÍ KONCERT. V neděli 5. září v 15.00 hod. jste zváni do kostela
Povýšení svatého Kříže v Dubicku na varhanní koncert.
Účinkují: Irena Chřibková – varhany, Hana Suchá – soprán, Alžběta Kolčavová
– housle a František Kolčava – violoncello. Vstupné dobrovolné

Farnost Vyšehorky
Farní společnost při kostele Všech svatých ve Vyšehorkách srdečně
zve poutníky na mariánské poutní místo v lese na Stříteži.
V neděli 12. září společně oslavíme svátek Narození Panny Marie
a letos i svátek Jména Panny Marie.
Ve 14 hodin projdeme (na Stříteži) s doprovodem hudby a zpěvu
křížovou cestou ke kapličce, kde bude následně sloužena mše svatá.
Pro řidiče: z Mohelnice projedete pod dálničním mostem (směrem
na Loštice) a ihned za mostem odbočíte vpravo, směr na Újezd.
Dále projedete Líšnicí, Svinovem, Zavadilkou, Vacetínem.
Při sjezdu z Vacetína – asi po 200 m, na první odbočce odbočíte vpravo a projedete lesem
nahoru až na Střítež. Zaměstnanci lesa vás navedou na parkoviště a k 1. zastavení křížové
cesty. Povolení ke vjezdu do lesa je pro všechny účastníky poutě vyřízené. P. Radek Maláč
ČTYŘICETIDENNÍ MODLITEBNÍ SÍŤ ZA NAŠE POLITIKY:
DEJME NAŠI ZEM DO RUKOU BOŽÍCH
Nová čtyřicetidenní modlitební síť za parlamentní volby, která začíná 30. srpna 2021, je
odpovědí na výzvu českých a moravských biskupů, kteří ve svém prohlášení zvou křesťany
k modlitbám a postu 40 dní před volbami. Dejme naši zem do rukou Božích!
Modlitba za naši zem
Nebeský Otče, děkujeme Ti za naši zem, kterou jsi nám daroval,
abychom o ni s láskou a vděčností pečovali.
Prosíme Tě za ty, kteří naší zemi vládnou.
Daruj jim laskavé a moudré srdce, aby poznávali, co je dobré a co je zlé,
aby ochotně naslouchali Tvému hlasu ve svém svědomí a řídili se podle něho.
Nás pak naplňuj Svatým Duchem, abychom svým životem přispívali
ke šťastné budoucnosti naší země.
O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen
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TUTO NEDĚLI JE V ZÁBŘEZE A VE ZVOLI SBÍRKA NA HAITI
Po zemětřesení, které Haiti zasáhlo s mimořádnou prudkostí a které si podle údajů místních úřadů vyžádalo
nejméně 2.200 obětí a více než 12.000 zraněných, stejně
jako i rozsáhlé materiální škody, se papež František rozhodl v tomto nouzovém stavu, který souvisí s již tak obtížnou situací způsobenou COVID-19, poslat počáteční
příspěvek ve výši 200.000 euro na pomoc obyvatelstvu.
Tento příspěvek na podporu milovaného haitského obyvatelstva, který je doprovázen modlitbou, je součástí pomoci, která je organizována v rámci celé katolické církve a na níž se kromě
různých biskupských konferencí podílejí i četné charitativní organizace
SBÍRKY z neděle 22. srpna: Zábřeh 21.155 Kč. Postřelmůvek 8.042 Kč (sbírky od dubna
2021 včetně sbírky na obnovu věžních hodin).
Dary: na Haiti 5.500 + z Postřelmova 1.000; na potřeby farnosti 12.100 Kč.
Všechny štědré dárce ať odmění Pán.
P. Radek Maláč

charitativní služba církve v děkanátu
CHARITA ZÁBŘEH v rámci své činnosti aktuálně obsazuje následující
pracovní místa
Recepce a administrativa Antigenního Odběrového Centra
Práce v Zábřehu, ve všední dny na zkrácený nebo plný úvazek; nástup dle
domluvy, nástupní mzda ve výši 130 Kč/hod.; náplní práce je: poskytování informací
o prováděných antigenních nebo PCR testech, kontrola údajů pacientů, zapisování dat do
informačního systému, vyplňování protokolů o výsledcích testů, výběr poplatků, asistence
zdravotní sestře při přípravě testování, úklid pracoviště.
Řidič osobního/dodávkového vozidla pro zajištění transportu materiálu
Práce v Zábřehu, ve všední dny na zkrácený/plný pracovní úvazek; nástup dle domluvy, nástupní mzda ve výši 140 Kč/hod.; náplní práce je: pravidelné zajišťování přepravy
odebraných vzorků do laboratoře k vyšetření; závoz středisek materiálem; rozvoz balíčků
k objednatelům po obcích Zábřežska v rámci mikrodepa Zásilkovna.cz, výběr a zúčtování
doběrečného.
Úklid zázemí charitního domu v Mohelnici
Práce v Mohelnici, ve všední dny na zkrácený 5 hodinový pracovní úvazek; nástup dle domluvy, nástupní mzda ve výši 98 Kč/hod.; náplní práce je: v brzkých ranních nebo pozdnějších odpoledních hodinách provedení kompletního úklidu zázemí pracovišť v objektu
Zámecká (kanceláře, místnosti stacionáře, šatna, hygienický úsek, čekárna, chodby, sklady, …); mytí jídlonosičů, ve kterých je distribuována strava.
Všechny pracovní pozice jsou svým obsahem vhodné i pro lidi se zdravotním postižením.
Přijmeme do charitní služby a hledáme spolupracovníky na trvalejší nebo i jen krátkodobou výpomoc.
Zájemci najdou více informací na webu www.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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