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2. 10. 2016
Ročník XXIII., číslo 39

27. neděle v mezidobí
zábřeh, Maletín, Zvole

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 Bože, náš nebeský Otče, ty ve své štědrosti dáváš prosícím více, než si zasluhují 
a žádají; smiluj se nad námi, zbav nás všeho, co tíží naše svědomí, a daruj nám i to, oč se ani 
neodvažujeme prosit. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou 
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.                  Amen

Žalm 95  Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! nezatvrzujte svá srdce!
1: Hab 1,2-3; 2,2-4                           2: 2 Tim 1,6-8.13-14                                    Ev. Lk 17,5-10
Ordinárium: Olejníkovo č. 502    příště Břízovo č. 503 

„Kdybyste měli víru 
jako hořčičné zrnko 
a řekli této moruši: 
‘Vyrvi se i s kořeny 
a přesaď se do moře!’, 
poslechla by vás.“ 

Lk 17,6
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Úterý 4. října       památka sv. Františka z Assisi 
Pátek 7. října        památka Panny Marie Růžencové 

TUTo neděli 2. ŘíJnA: 
 bude v 15.00 hod. slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně, 
 v Hněkově při mši svaté v 10.30 hod. oslavíme patrony kaple, sv. anděly strážné, 
 poutní mše svatá ve 14.30 hod. bude slavena v kapli zasvěcené Panně Marii  Růžencové 

v Pivoníně.

SvÁToST SmíŘení o PRvním PÁTKU 
V pátek 7. října od 15.30 hod. můžete v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze přijmout svátost 
smíření.  P. František Eliáš 

mAleTín. V neděli 16. října uzavřeme po mši svaté, která začne jako obvykle v 15.00 
hod., letošní MOTORKÁŘSKOU SEZÓNU.  P. František Eliáš

eXPediCe AnnAbeRG. Všichni chlapi jsou opět zváni k prožití dob-
rodružného víkendu. Pro táty s dětmi se uskuteční ve dnech 14. – 16. 
října na salesiánské základně na Anenském vrchu v Jeseníkách. 
Přihlašování a bližší informace na mailu „osikora@seznam.cz“.   
 Ondřej Sikora

Česká křesťanská akademie vás zve v pátek 14. října v 18.00 
do Katolického domu na přednášku doc. mgr. Jarosla-
va Šebka, Ph.d. „HRozí nÁm STŘeT S KUlTURAmi 
nebo S bARbARY“. 
Jedním z nejvíce diskutovaných témat poslední doby je určitě 
obava z kulturních a náboženských dopadů migrační krize na 
Evropu. Tématem přednášky je analýza kořenů radikálního 
islámu ve 20. století a problematika vývoje džihádismu a is-
lámsky motivovaného terorismu v posledních letech.
Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. je pracovníkem Historického 
ústavu AV ČR a věnuje se mimo jiné také výzkumu moderních církevních dějin v evrop-
ských kontextech. ThLic. Jana Nováková, Ph.D.
P.S. V sobotu 1. 10. od 8.00 hod. přednáší Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. na Vzdělávacím 
kurzu na téma „Světové dějiny církve“.  red.
   

K tématu knihy PovSTÁní z PRACHU – TRAdiČní liTURGie A obnovA CíRK-
ve polského autora Petra Kwasniewského.
Tradiční latinské mše v okolí: 
olomouc – kostel sv. Michala. Mše sv. se koná v kapli sv. Alexeje každou 2. a 4. neděli 
v měsíci v 15.00        
Rudoltice – kostel sv. Petra a Pavla. Mše sv. se koná každé poslední úterý v měsíci 
v 17.00. Pavel Kunert
Na Svatém Kopečku u Olomouce je slavena latinská liturgie každou neděli. www.svatyko-
pecek.cz.  H. Lexmanová
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bývalá budova hudební školy na Farní 9 bude patřit farnosti
Na posledním zasedání zastupitelstva města Zábřeha byl 
odsouhlasen prodej uvolněné budovy (Farní 9) po Základ-
ní umělecké škole Zábřeh farnosti. Kupní cena činila cel-
kem 1.673.000 Kč. 
Budovu má od roku 2014 farnost v nájmu, nájemní smlou-
va skončí okamžikem podpisu kupní smlouvy. O budovu 
měla farnost dlouhodobě zájem. Přes deset let stará varian-
ta počítala se směnou budovy za farní zahrady. Po mnoha 
jednáních a variantách byla nakonec zvolena forma prode-
je. K záměru města budovu prodat nebyly ve lhůtě podány 
žádné alternativní nabídky či námitky ze strany veřejnosti. 
Vlastnictví budovy ze strany farnosti je nejen velkou příle-
žitostí pro širokou škálu využití této budovy nacházející se 
v těsné blízkosti kostela, fary a charity, stejně tak je to jis-
tota proti případnému nevhodnému využití v případě sou-
kromého vlastnictví.  RNDr. František John, starosta

Více než roční pronájem bývalé ZUŠ na Farní 9 jasně ukazuje, že farnost tuto budovu ke 
svému provozu potřebuje. Proto již došlo k přípravě kupní smlouvy. 
Už více než rok probíhá v budově množství aktivit: pastorační kurz, nácviky sborů, setká-
ní katechetů děkanátu, příprava biřmovanců a setkávání animátorů mládeže, divadlo pro 
děti, příprava rodin před prvním svatým přijímáním a další aktivity.
Tato materiální investice se farnosti duchovně „vyplatí“, i když péče o dům a jeho opravy 
budou stát ještě mnohé další úsilí.  P. František Eliáš 

děKAnÁTní SeTKÁní modliTeb mATeK. 
Všechny maminky, které se v našich farnostech modlí v „Modlitbách 
matek“, zveme ke společnému setkání. Děkanátní setkání se bude konat 
v pátek 7. října v budově bývalé zUŠ na Farní ulici od 16.30 hod. Na 
programu bude slovo koordinátorek, vzájemné sdílení, prostor pro do-
tazy, osobní svědectví a společnou modlitbu. Nebude chybět ani malé 
občerstvení. 
Srdečně zveme také maminky, babičky, kmotry i duchovní matky, které tato modlitební 
společenství sice nenavštěvují, ale rády by se setkání také zúčastnily, případně by se o hnu-
tí Modliteb matek rády dozvěděly něco více.  Za MM Lenka Hamplová, 731 626 506

SeTKÁní KRoniKÁŘŮ FARnoSTí (nejen) 
děKAnÁTU zÁbŘeH
v pondělí 10. října v 17.00 hod. se v bývalé zUŠ v zábřeze 
na Farní 9 uskuteční setkání kronikářů. 
Zveme nejen farní kronikáře k besedě s paní PhDr. Hanou 
Jarmarovou na téma vedení kronik. Pokud budete chtít, kro-
niky, které vytváříte, vezměte s sebou. 

   P. František Eliáš, děkan 



4

Pastýřský list k volbám 2016
Drazí bratři a sestry,
 vím, že někteří z Vás nemají rádi, když v kostele slyší o věcech 
hospodářských či poli tických. Jiní mi zas vyčítají, že dávám málo 
informací. Prosím tedy o trochu trpělivosti a pozornosti všechny. 
Považuji za potřebné Vás seznámit s věcmi, o kterých slyšíte z úst 
politiků či novinářů. Někteří z nich pravidelně před volbami útočí 
na církev, kritizují resti tuce, obviňují nás z touhy po majetku či ze 
záliby podávat soudní žaloby. Nechci je odsu zovat a tvrdit, že to 
dělají z nenávisti k církvi. Domnívám se, že to dělají především proto, aby získali 
voliče z řad těch, kteří nemají církev rádi, a věřícím vzkazují, že o jejich hlasy ne-
stojí. Jejich informace jsou často neúplné či docela nepravdivé a probouzejí nábo-
ženskou nesnášenlivost.
 Církev restitucemi nezbohatne. Naopak, vydělá na nich stát, protože sice vrátí 
některý majetek často úplně zdevastovaný a jiný proplatí, ale přestává církvím dá-
vat peníze na platy duchovních. Tehdejší vláda tlačila na restituce právě proto, aby 
mohla přestat platit církve. Nechala totiž zaregistrovat mnoho nových nábožen-
ských společností, a pokud by nezruši la zákon o financování církví, musela by pla-
tit všechny, což by ji stálo daleko víc, než celé restituce. Už letos dostáváme od stá-
tu o pět procent méně, příští rok o deset, pak o patnáct, až k nule. Na provoz církve 
a na platy kněží si musíme vydělat, nebo se složit ve sbírkách. Jedním ze zdrojů 
budou vrácené lesy, kterých jsme ale dosud dostali jen 70 %. Jiným zdro jem bu-
dou výnosy z investovaných peněz, které dostáváme jako finanční náhradu. Z těch 
jsme zatím koupili například zemědělský statek. Třetím zdrojem budou příspěvky 
farností na platy kněží.
 Kněžské platy a platy všech našich zaměstnanců nejsou vysoké. Jsou hodně 
menší, než je průměrný plat, nebo plat učitelů či zdravotníků. Při tom téměř všich-
ni naši zaměstnanci mají vysoké školy. Průměrná hrubá mzda v ČR je 26.480 Kč, 
průměrná mzda učitelů stát ních základních škol před slíbeným navýšením, které 
jim přejeme, je 22.735 Kč. Průměrná mzda kněží a všech našich zaměstnanců je 
18.301Kč. Také by se hodilo nějaké navýšení, ale zatím na ně opravdu nemáme.
 Proč se některé farnosti soudí s obcemi? V rozporu se zákonem získaly některé 
z nich desítky hektarů farních polí. Starosta řekne, že to uznává a rád by to vrátil, 
ale bojí se, že ho obviní opozice, a tak sám doporučí, aby to rozhodl raději soud. 
Arcibiskupství se soudí například o pozemky v lesích. 
 Ne o lesy, ale o nevydané lesní cesty nebo místa na skládku dřeva v našich le-
sích. K hospodaření v lese jsou tyto pozemky nutné. Když to Lesy ČR od mítly vy-
dat, není jiné řešení.
 Já nejsem odborník na ekonomiku, ale mám odborníky a poradce z vašich řad 
a jsem jim za pomoc upřímně vděčný. Rád bych, abyste měli důvěru a pokoj v srd-
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ci a zároveň argu menty, kterými můžete odpovídat těm, kteří vás, jako členy církve 
napadají. My můžeme být hrdí na velkorysost, s níž přistupujeme ke státu, obcím 
i ostatním církvím. Můžeme být hrdí na zodpovědnost za sebe i společnost, kte-
ré sloužíme. Nedejte se zmást některými politiky, kteří útočí na církev. Nedejte se 
znechutit nepravdivým obviňováním. Ba řekněme si, že je to tak normální. Pán Je-
žíš přeci předpověděl, že budeme špiněni a pronásledováni pro jeho jméno. Vnitř-
ní sílu ukážeme tím, že budeme milovat i ty, kteří nás nenávidí, že jim budeme přát 
dobro a taky se za ně modlit. To je postoj Ježíšův.
 Děkuji Vám za pochopení i spolupráci a všem ze srdce žehnám 
                                                                                                        arcibiskup Jan

meTodA PŘiRozenÉHo PlÁnovÁní RodiČovSTví. 
Pokud chcete proniknout do tajů symptotermální metody, zveme vás do Olomouce, na 
právě zahajovaný kurz.
První setkání je ve čtvrtek 6. 10. 2016, v 18 00 hod. ve velkém sále Kurie (2. patro), Bis-
kupské nám. 2. Další setkání jsou 20. 10. ,3. 11., 11. 11. Kurz pořádá Centrum pro rodinný 
život. L+M Kolčavovi (725 861 449)

červenovodsko        červenovodsko

Sbírky z neděle 25. září: Domov důchodců sv. Zdislavy 89; Mlýnický Dvůr 270; Písařov 
896; Jakubovice 304; Červená Voda 10.821; Janoušov 1.664 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Radek Maláč

Farnost Červená voda pořádá v rámci Svatého roku milosrdenství pouť ke svaté bráně 
v olomoucké katedrále, a to v úterý 4. 10. 2016. 
Na programu je mše svatá v katedrále, prohlídky katedrály,  arcibiskupského paláce,  kněž-
ského semináře a zámku v Náměšti na Hané. Oběd bude zajištěn v jedné olomoucké re-
stauraci. Odjezd z Červené Vody pod kostelem v 6.00, ze Zábřeha Valové v cca 6.45 hod. 
Můžeme vás vyzvednout i na jiných místech (po dohodě s paní Kubitovou). Cena 350 Kč 
zahrnuje dopravu, oběd, vstupné. Přihlášky na tel. 737869214 (Marie Kubitová).
 P. Radek Maláč
-  Biřmovanci se setkají v neděli 2. 10. v 15.00 hod. na faře v Červené Vodě
-  Vedoucí buněk se setkají v neděli 2. 10. v 18.00 hod. na faře v Červené Vodě.
   P. Radek Maláč

farnosti spravované z klášterce

Sbírky z neděle 25. září: Klášterec 1.600; Jedlí 16.100; Svébohov 2.200 Kč.  
  P. Wladyslaw Mach, SDS
AdoRAČní den FARnoSTi SvÉboHov v úterý 4. 10. 2016 zahájíme mší svatou 
v 10.00 hod., adorace před vystavenou nejsvětější svátostí bude do 17.00 hod., kdy 
adorační den ukončíme svátostným požehnáním.  P. Wladyslaw Mach, SDS

HodY v drozdově oslavíme v sobotu 8. října při mši svaté v 17.00 hod. 
   P. Wladyslaw Mach, SDS
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lošticko    lošticko    lošticko

Sbírky z neděle 25. září: Loštice 2.363; Moravičany 1.569 + dar na kostel 1.000 Kč. 
Pán ať odmění vaši štědrost!  P. Kristián Libant, CM
Příští neděli bude sbírka na potřeby farnosti. 
 Děkuji všem, kteří minulý týden připravili pouť v Obectově, oslavili s námi slavnost sv. 
Vincence, účastnili se cyklo-výletu, brigády na faře Lošticích, pomáhali při přípravě pro-
storu na program v Moravičanech, nebo se zapojili do mládežnické mše svaté.
   P. Kristián Libant, CM
Tuto neděli 2. října vás zveme do husitského kostela v Lošticích na eKUmeniCKoU bo-
HoSlUŽbU s kulturním programem. Začátek ve 14.00 hod. 

vÝUKA nÁboŽenSTví:
* druháci z Loštic i Moravičan v úterý ve 14.30 na faře v Lošticích;  
* třetí až sedmý ročník v úterý v 15.45 v Moravičanech na faře;  
* biřmovanci ve středu po večerní mši svaté, to je v 18.45 hod. v lošticích. 
navštěvovat nemocné, kteří chtějí přijmout eucharistii, budeme ve čtvrtek 6. října 
ráno. 
* Památku Panny marie Růžencové oslavíme ve čtvrtek 6. října při mši svaté v 15.30 
hod. u kaple zasvěcené Panně Marii Růžencové v Žádlovicích. 
*  Příští neděli 9. října v 14.00 hod. máme pouť k sv. Františku, k obrázku u loštic.
Nabízíme stolní kalendáře na rok 2017 – Hrdinové víry. Cenou 60 Kč podpoříte výstavbu 
kostela v Brně Lesné.  P. Kristián Libant, CM

štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 25. září: Štíty 1.570; Cotkytle 500; Horní Studénky 1.070 Kč. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán svým požehnáním.  P. Jacek Bronczyk

Ještě jednou děkujeme všem, kteří přispěli ve sbírkách na opravy ve farnostech Štíty, 
Horní Studénky a Cotkytle. 
Je možné poslat příspěvky a dary na opravy také na běžné účty farností: 
Štíty č. ú. 1903957369/0800, Cotkytle č. ú. 2459322379/0800, Horní Studénky č.ú.
2459311389/0800. Do zprávy pro příjemce uvést: „dar na opravy“.
Tyto příspěvky si můžete odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Po-
tvrzení daru vám vystavíme, pokud nám sdělíte Vaše údaje (jméno, příjmení, bydliště vč. 
PSČ, datum narození) na rkfstity@seznam.cz nebo přímo na tel. P. Jacka Bronczyka č. 603 
821 144.  Za farnosti P. Jacek Bronczyk a ekonomické rady

farnosti spravované z tatenice

Sbírky z neděle 11., 18. a 25. září: Lubník 2.340; Tatenice 4.340; Hoštejn 4.250; Kosov 
1.390 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

NA POUŤ K ANDĚLŮM STRÁŽNÝM DO KAPLE V KRASÍKOVĚ jste zváni tuto neděli 
2. října ve 14.00 hodin.  P. Jaroslav Přibyl
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mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 25. září: Mohelnice 3.328 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Petr Šimara

z  mohelnické farní kroniky, 
děkan František martinek lP 1964, oprava kostela sv. Stanislava
 Po větrné zimě v roce 1963-1964 ležely kusy plechů z věže kostela sv. 
Stanislava na zemi jako spadlé listí. Bylo nutné rychle provést opravu, ba 
dát nové pokrytí věži. Finanční otázka byla řešena tím, že administrátorovi 
bylo úřady dovoleno čerpat z peněz za faru  odprodanou předchůdcem Dr. Jaschkem.
 Stavbu lešení slíbil provést  tesařský mistr Václav Adamec z Moravičan s dvěma další-
mi pracovníky z téže vesnice, brigádnicky ve volném čase. Pro mnoho práce začaly opravy 
až v pátek 31. července, za pomoci místních pánů Weinlicha, Nebora, Kohoutka, Stoška, 
Štěpánka a Rezka. Pracovali celý týden do 7. srpna, kdy byly práce přerušeny pro nedo-
statek materiálu (hranoly, latě, fošny). Půjčovalo se, kde se dalo. Lešení bylo dokončeno 2. 
října. Z makovice pod křížem byl utržený plech, v otvoru uviděli tesaři trubičku, z níž vy-
čníval papír.
 Jednalo se o dokumenty vložené do makovice při minulé opravě. Byly zde nalezeny 
rovněž mince a papírové bankovky. V novinovém výstřižku byl popsán velký požár v Mo-
helnici v roce 1841, kdy ve městě a na předměstí vyhořelo 192 domů, farní kostel a vojen-
ská kasárna. Podle úředního odhadu, způsobil požár škodu za 800 000 zlatých konstituč-
ních korun. Do částky nebyla započítána cena zvonů z farního kostela, které byly požárem 
roztaveny. Dále tam byly popsány události bouřlivého roku 1848 ve vztahu k Rakousku-
Uhersku. V důsledku revoluce zmizely kovové mince z oběhu a byly nahrazeny  papírový-
mi bankovkami. Pro jejich nedostatek v oběhu byly v obchodech rozstříhávány bankov-
ky, a protože ani toto opatření nepomáhalo, začali soukromníci vydávat vlastní peníze. 
Na důkaz pravdy byly přiloženy peníze, které tehdy byly v oběhu u nás v Mohelnici. Men-
ší přiložené kovové mince v počtu 20 kusů jsou z let 1578-1850 a byly  v báni (makovici) 
věže nalezeny, když tato byla v roce 1850 tesařem Františkem Kohlerem sejmuta. Jsou zde 
zapsány také významné události města i jeho obyvatel. Vše bylo předáno muzeu.
 Zima se rychle blíží,  pracovníci komunální podniku města pan Mareš a Herzig se dá-
vají  5. října do strhávání plechů na věži. Pracují i za nepříznivého počasí, pokrytí je dokon-
čeno  koncem listopadu. Byla zjištěna i část shnilých desek a bednění věže. I zde přispěchal 
s pomocí předseda místního JZD pan Honig jenž uvolnil k opravě tesaře družstva Jaroslava 
Knola, který s neobyčejnou pečlivostí provedl opravy. Bohužel zima přerušila další práce. 
Nátěry, zavěšení okapů a  oprava malé věže budou provedeny na jaře 1965.  Bartoš H. 

postřelmovsko    postřelmovsko

Obec Strupšín oslaví svého patrona sv. Františka v sobotu 8. října mší svatou ve 13.00 hod. 
v kapli ve Strupšíně. Mši svatou bude sloužit otec František Lízna.

Příležitost ke svaté zpovědi a tichá adorace před prvním pátkem v říjnu bude: 
* ve středu v Lesnici od 16.30, ve čtvrtek v Chromči od 17.00, 
* v pátek v Postřelmově od 16.00 hodin.                             P. Vladimír John
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Sbírky z neděle 25. září: Zábřeh 9.100; Zvole 7.210, Pobučí 470, Postřelmůvek 580 Kč. 
dary zábřeh Ráječek – 1.000 na potřeby farnosti. 
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš 

CHARiTA zÁbŘeH
den oTevŘenÝCH dveŘí. Srdečně vás zveme ve středu 5. října 
od 9 do 16 hodin na prohlídku zábřežských středisek Charity. Můžete 
si nechat změřit tlak, vypočítat index BMI, seznámit se s probíhajícími 
projekty, vyzkoušet zdravotní pomůcky. Otevřena pro vás bude charitní 
budova na ul. Žižkova 15, nové prostory pečovatelské služby, půjčovny 
pomůcek a Občanské poradny na adrese Valová 290/9 (vchod od auto-
busového nádraží) a stánek na parkovišti u kostela sv. Bartoloměje. Do 
svého zázemí vás zvou také uživatelé a pracovníci Denního stacioná-
ře Domovinka (Leštinská 16) – k prohlídce i výtvarnému tvoření. Těšíme se na setkání 
s vámi.

bAbí lÉTo S CHARiToU – PoděKovÁní. Děkujeme vám 
všem, kteří jste s námi minulý pátek před zábřežským kulturním 
domem prožili příjemné odpoledne a zároveň podpořili pacienty, 
o které se Charita stará. 
Výtěžek letošní akce je určen na pořízení terapeutického přístro-
je a pomůcek pro fyzioterapii a rehabilitaci pacientů. Děkujeme 
všem účinkujícím – Pavlíně Jíšové, dětem z MŠ Severáček, klau-
novi Tomáši z divadélka S Radostí, sestrám Adamcovým a také 

Janku Adamcovi za dramaturgii, moderování a technické zajištění akce. Velký dík patří 
také dobrovolníkům za pomoc, sponzorům a dárcům za podporu a všem návštěvníkům 
za krásnou atmosféru. 

HUmAniTÁRní SbíRKA. Pokud jste začali s podzimní probírkou šatníků, zapište si do 
svých kalendářů termín připravované materiální sbírky šatstva, obuvi, lůžkovin, domá-
cích potřeb: sbírka proběhne ve dnech 20. – 22. října
 Jana Skalická, propagace, tel. 736 509 431; e-mail: propagace@charitazabreh.cz

PoUŤ nemoCnÝCH Ke SvATÉ bRÁně nA veleHRAd 5. 10. 2016
Tak jako papež František pozval nemocné na pouť ke Svaté bráně do Říma, tak i v naší di-
ecézi nabízíme nemocným podobnou možnost. Byl vybrán Velehrad, protože je dostupný 
a bezbariérový.
Začátek v 10.00 hod. u kaple „Cyrilky“ – cesta milosrdenství ke Svaté bráně a průchod do 
baziliky. V 11.00 mše svatá s arcibiskupem Janem Graubnerem. 
Od 13.00 přednášky, adorace, možnost přijetí svátosti smíření, v 15.00 zpívaná korunka 
k Božímu milosrdenství a požehnání. 
Máte-li zájem o oběd v jídelně Stojanova, je možné si jej objednat do 3. 10. 2016 na tel. 
572 571 420 nebo 733 741 896.

Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz. 

šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová.
Vychází nákladem 1.700 kusů pro děkanát Zábřeh. Evidenční číslo: MK ČR E 12888

Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.


