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3. 9. 2017
Ročník XXIV., číslo 35

22. neděle v mezidobí
zábřeh

zvole, Maletín
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 k 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

Žalm 62
má duše po tobě žízní, Hospodine, bože můj! 
1: Jer 20,7-9                   2: Řím 12,1-2                     Ev. Mt 16,21-27 
Ordinárium: Břízovo č. 503                           příště Ebenovo č. 504 

Nasytil jsi nás, 
Bože, chlebem, 
který v nás živí lásku; 
prosíme tě: ať nám tento 
pokrm dává sílu, 
abychom tě milovali 
a sloužili ti 
ve svých bratřích.

Modlitba po přijímání
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Úterý 5. září Bl. Terezie z Kalkaty, řeholnice 
Čtvrtek 7. září Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
Pátek 8. září  Svátek narození Panny marie 
Mše svaté v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze v 7.00 a v 18.00 hod. 

PoUTě A HodY 
 RovenSKo – hody a patrocinium v kapli Narození Panny Marie oslavíme při mši 

svaté tuto neděli 3. září v 8.00 hod. Po skončení mše svaté, požehná otec Bohuslav 
Směšný nové hasičské vozidlo. 

 HněvKov – hodová mše svatá v kapli sv. Andělů strážných tuto neděli v 10.30 hod. 
 PoSTŘelmŮveK – hodová mše svatá v kapli sv. Michaela začíná v neděli 10. září 

v 10.00 hod. 
 

zAČÁTeK novÉHo ŠKolníHo RoKU 
Školní rok otevřeme v pondělí 4. září v 9.00 hod. v kostele sv. barbory mší svatou, která 
bude sloužena za žáky, rodiče žáků, pedagogy a zaměstnance zábřežských škol. Všich-
ni jste srdečně zváni k modlitbě za nový školní rok.  Josef Kroul

Se začátkem školního roku začnou v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze pravidelné večerní 
mše svaté pro rodiče s dětmi. Poprvé ve čtvrtek 7. září v 17.30 hod.  P. Radek Maláč 

miSiJní KlUbKo. Zveme všechny děti předškolního věku (od 3 do 7 let) do Misijního 
klubíčka. Na co se můžete těšit? Na modlitbu (a to nejen za misie), na zajímavé příběhy, 
hry, tvořivé činnosti a mnoho dalšího. Budeme se scházet 1 x za 14 dní  ve čtvrtek před 
dětskou mší svatou od 16.30 do 17.15 hod. v prostorách mateřského centra Hnízdo. První 
schůzka bude ve čtvrtek 14. září.  Těší se na vás Lucka Velzlová

RozvRH vÝUKY nÁboŽenSTví, hned jak bude kompletní, najdete na stránkách 
farnosti zábřeh http://rkfzabreh.rps.cz/default.html a ve vývěsce kostela sv. bartolo-
měje.  Red.
AdoRACe PŘed neJSvěTěJŠí SvÁToSTí v kostele sv. Bartoloměje  bude od příštího 
týden bývat v pátek. Poprvé 8. září od 15.00 do 18.00 hod.  P. Radek Maláč

Sobota 9. září – oSlAvA 625 leT obCe Pivonín. mši svatou na hřišti bude v 10.00 
hod. celebrovat biskup Josef Hrdlička. 
PROGRAM: výstava historických a současných fotografií v místnosti osadního výboru 
Pivonín, koupě občerstvení, ve13.00 hod. zahájení oslav na hřišti, k poslechu i tanci hraje 
dechová hudba Postřelmov a Vašek a Pepa, 21.30 ohňová show Šermířského spolku Šum-
perk.  Red. 

Ohlášky
V pátek 8. září v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze

budou sezdáni pan Josef Drozd a paní Jiřina Portyšová
Přejeme stálou ochranu a pomoc Boží
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PozvÁnKA nA SvAToHUbeRTSKoU mŠi do RoHle
iv. svatohubertská mše se bude konat v sobotu 9. září 2017 v 9.30 hod. v kostele sv. 
martina v Rohli za účasti členů Řádu sv. Huberta. Mši svatou celebrují P. František Eliáš a 
P. Jan Kornek, PhDr. ThLic. Lic.SL z Dubu nad Moravou, za doprovodu Zábřežských tru-
bačů a Mužského pěveckého sboru Řádu sv. Huberta. Nenechte si ujít  tuto mimořádnou 
událost. Oba kněží mají vřelý vztah k lidem a k přírodě, oba jsou výraznými osobnostmi 
ve svých farnostech.  Na setkání se všemi se těší MUDr. Antonín Kutálek              

SlAvnoSTní zAHÁJení dnŮ evRoPSKÉHo dědiCTví
letošní ročník dnů evropského dědictví zahájí v pátek 8. 9. 
v 19.30 koncert pěveckého sboru Carmen v koncertním sále 
základní umělecké školy zábřeh. 
 V sobotu a neděli pak bude otevřena celá řada památek v re-
gionu, kostel sv. Bartoloměje v Zábřeze s farním muzeem, kostel 
sv. Barbory v Zábřeze, hrad a zámek Zábřeh, kostel Církve česko-
slovenské husitské v Zábřeze (9. září 10–12 a 14–17, 10. září 10–
12), sborový dům FS ČCE Zábřeh (9. září 10–12 a 14–17), zámek 
Skalička (9. září 16–19, 10. září 14–17), dům Pod Podloubím – muzeum Zábřeh (9. a 10. 
září 9–12 a 12.30–17, sobota zdarma, neděle plné vstupné), fara Hoštejn s muzeem (9. září 
10–12 a 14–17, 10. září 11–12), kosovská rychta (9. a 10. září 10–12 a 14–17), renesanč-
ní hrobka Bukůvků z Bukůvky v Postřelmově (9. září 10–12 a 14–17), mariánský sloup a 
kašna na Masarykově náměstí v Zábřeze, Šubrtova kaplička, železniční skanzen na opuš-
těném drážním tělese.  RNDr. František John

nAvRÁCenÉ CennoSTi. Farní muzeum Zábřeh představí v rámci Dnů evropského 
dědictví zajímavé přírůstky, které se podařilo získat v minulých letech. Jejich společným 
znakem je to, že původně náležely zábřežskému farnímu kostelu či děkanátu, postupem 
času se ale často za nejasných okolností dostaly do soukromých rukou. Trojici vzácných 
předmětů tvoří kostelní misál, kartuše z varhan a pečetní typář děkanátu. Barokní misál 
byl z prostředků farního muzea zakoupen v antikvariátu, kartuše z varhan v prodejně se 
starožitnostmi a pečetidlo bylo vydraženo na numizmatické aukci v Brně.  Aleš Pátek

v neděli 10. září přijměte pozvání na komentovanou prohlídku židovské-
ho hřbitova v Úsově s Achabem Haidlerem. Sraz ve 14.30 hod. v Úsově před 
synagogou. Doprava je možná ze Zábřeha i autobusem ve 13.38 z Valové, pře-
stup v Leštině. Zpět odjíždí autobus z Úsova 18.41 hod. (Pokud by někdo spě-
chal, je možný i odjezd v 16.20 – s přestupem v Leštině.)  

Za ČKA Jana A. Nováková, PhD.

Tradiční bibliCKÉ HodinY po prázdninách zahájíme v úterý 12. září v 17.00 v knihov-
ně na faře v Zábřeze. Do našeho společenství rádi přivítáme i nové zájemce o společné se-
tkávání se nad Písmem svatým.  Jana A. Nováková, PhD.

Poprázdninové setkání v Hnízdě, masarykovo nám. 7, zábřeh bude v úterý 5. září od 
8.30. Podrobnější informace na www.hnizdozabreh.cz Těšíme se na setkání s vámi.
   Irena Švédová
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Pastýřský list biskupů k výročí zjevení Panny marie ve Fatimě
Milí bratři a sestry, spolubratři kněží, jáhni, osoby zasvěceného ži-
vota!
V tomto roce se soustřeďuje pozornost velké části věřících celého 
světa na malé údolí Cova d‘Iria, které je součástí obce Fatima, kde se 
před sto lety zjevila třem malým pasáčkům – sv. Hyacintě, sv. Fran-
tiškovi Marto a Lucii dos Santos – Matka Boží Panna Maria.
Je až obdivuhodné, jak jsou lidské dějiny „protkány zjeveními a 
nadpřirozenými znameními, která přímo vstupují do lidského ži-
vota, provázejí putování světa a překvapují věřící i nevěřící. Tyto 
úkazy, které nemohou být v rozporu s obsahem víry, musí směřo-
vat k ústřednímu bodu Kristovy zvěsti: k lásce Otce, která vede lidi 

k obrácení a dává jim milost, aby se mu zcela oddali se synovskou důvěrou.“
Výjimečnost těchto zjevení však spočívá v tom, že pokaždé představují určitý zlomový 
moment, při kterém byl potřebný mimořádný zásah. Například zjevení Panny Marie 
v Guadalupe v Mexiku nastolilo otázku svobody a důstojnosti jihoamerických indiá-
nů. V Lurdech se zjevuje Panna Maria jako Neposkvrněné početí, nikoli jako Madona, 
tedy jako matka s dítětem, a tak liberální společnost 19. století je tím přiváděna k pl-
nohodnotnému pohledu na ženu a její úlohu ve společnosti.
 Fatimské zjevení obsahuje nejenom výzvu a poselství portugalským věřícím, kteří 
prožívají perzekuci církve obdobnou našim padesátým letům minulého století, ale je 
zároveň úkazem nejvíce prorockým, jak píše kardinál Ratzinger v dokumentu o fatim-
ském zjevení: „První a druhá část tajemství se týká především úděsného vidění pek-
la, úcty k Neposkvrněnému srdci Panny Marie, druhé světové války a pak předpovědi 
nesmírných škod, které sovětské Rusko způsobí lidstvu svým odpadem od křesťanské 
víry a přilnutím ke komunistickému totalitarismu.“ Třetí část tajemství je symbolické 
zjevení, které přibližuje druhou světovou válku a diktatury nacismu a komunismu a 
končí viděním atentátu na Kristova náměstka. Naplnění tohoto proroctví v dějinách 
spatřujeme v atentátu na papeže sv. Jan Pavla II. 13. května 1981.
 Byl to právě svatý Jan Pavel II., který se v reakci na atentát a na dramatické a kruté udá-
losti 20. století rozhodl naplnit výzvu Panny Marie a znovu zasvětit lidstvo jejímu Neposk-
vrněnému srdci. K úkonu odevzdání a zasvěcení došlo 25. března 1984 na Svatopetrském 
náměstí v Římě a sám papež pro tuto příležitost připravil modlitbu. Jsme přesvědčeni, že 
i naplněním této Mariiny výzvy obsažené ve fatimském zjevení přispěl papež k pádu tota-
litních režimů v zemích východní Evropy. Na přelomu tisíciletí byla z rozhodnutí sv. Jana 
Pavla zveřejněna také třetí část fatimského tajemství spolu s nutným výkladem. 
 Tak jako knihy Božího zjevení (Bible) vyžadují exegetický výklad, tak je tomu i 
v případě textů fatimského poselství, jež se obrací na malé pastýře v portugalské vesni-
ci, aby předali toto poselství církvi, která je má ochraňovat a zvěstovat. 
 Panna Maria vyzvala k pokání za neúctu, rouhání a lhostejnost, kterými je Bůh ve 
světě urážen. Znovu tak zdůrazňuje slova, jimiž Kristus začal své veřejné působení: 
„Obraťte se a věřte evangeliu!“ (Mk 1,15). Obrácení není totiž jen počátkem naší víry, 
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FATimSKÝ den v KATedRÁle Sv. vÁClAvA v olomoUCi 
v neděli 24. 9.

PRoGRAm SlAvnoSTi: 
09.50 UVÍTÁNÍ SOCHY PANNY MARIE FATIMSKÉ 
 V KATEDRÁLE 
10.00 MŠE SVATÁ 
 celebruje emeritní pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička 
PRoGRAm UCTění PAnnY mARie FATimSKÉ v KATedRÁle 
12.00 – modlitba Anděl Páně – tiché osobní uctění 
13.30 – 15.00 uctění mariánskými hnutími a skupinami (meditace – 

zpěv – modlitby) 
15.00 – 15.45  modlitba růžence světla 
15.45 – 16.15 promluva „FATIMA – výklad poselství a ovoce slavení jubilea“ – ČMFA 
16.30 – 17.30 MŠE SVATÁ – celebruje arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner 
17.30 PROCESÍ SE SOCHOU PM FATIMSKÉ – přes dómské náměstí 
 OBNOVA ZASVĚCENÍ – Te Deum a Fatimská hymna.

ale neustálou potřebou a žitou formou víry. Jen když se budeme neustále odvracet od 
hříchu, jehož přitažlivost na tomto světě trvá a vyžaduje stálé úsilí se mu vzpírat – a to 
skutky lásky a milosrdenství – máme šanci proměnit svět. 
 Fatimské poselství nás vyzývá, abychom měli odvahu měnit svět k lepšímu pod-
le Kristova příkladu. Je to také naše výzva, výzva vašich pastýřů – biskupů vám všem: 
dětem a mládeži na začátku školního roku, rodinám, farnostem. Mějme odvahu měnit 
svět k lepšímu!
 Naše pouť do Fatimy, které se mnozí zúčastníte a při které nám ve výroční den zje-
vení 13. září bude předána socha Panny Marie Fatimské, jakož i putování této milost-
né sochy po našich katedrálách ať jsou velkým poděkováním za dar svobody, zároveň 
však i novým rozhodnutím uskutečňovat tuto výzvu: Mějme odvahu měnit svět k lep-
šímu!
 Těmito řádky našeho poselství vás zveme k účasti na národní poutí do Fatimy, nebo 
alespoň k modlitebnímu spojení s ní. Vy, kteří se nebudete pouti účastnit, připojte se 
k nám například zmíněnou modlitbou sv. Jana Pavla II. z roku 1984, kterou mají duchov-
ní správci k dispozici. Rovněž tak zveme k účasti na pokračování této pouti díků, jímž 
bude putování sochy Panny Marie Fatimské po diecézích a poutních místech naší vlasti. 
Organizaci svěřujeme Českomoravské Fatimě a vás prosíme o podporu jak při duchovní 
přípravě, tak při vlastním organizování jednotlivých poutí. Slavení jubilea Fatimy v Čes-
ké republice bude zakončeno o svátku Panny Marie Růžencové v Českomoravské Fatimě 
v Koclířově odevzdáním se Neposkvrněnému srdci Panny Marie.
 Matko lidu a národů, Ty, která znáš všechno lidské utrpení a všechny lidské nadě-
je, Ty, která s mateřskou láskou vnímáš všechny boje mezi dobrem a zlem, světlem a 
tmou, které otřásají současným světem, přijmi naše volání, jímž se silou Ducha Svaté-
ho obracíme přímo k Tvému srdci.     
  Ze srdce vám všem žehnáme. Vaši čeští a moravští biskupové
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farnost zvole

Sbírka z neděle 27. srpna byla ve zvoli 4.560 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

PoUŤ do vídně – SoboTA 30. zÁŘí 2017
Farnost zvole vás srdečně zve v sobotu 30. 9. 2017 na pouť za 
Klementem maria Hofbauerem do vídně. 
Pouť se uskuteční na pozvání otce Jiří Šindeláře, který působí 
v kostele Panny Marie na Nábřeží. 
V chrámu Panny Marie na Nábřeží „Perly Vídně“, jak je někdy 
nazýván, vzniklo první oficiální centrum duchovní péče o naše 
krajany, a to na pokyn císaře Františka I. Duchovní služba byla 
svěřena kongregaci redemptoristů. Stalo se tak především záslu-
hou našeho rodáka z Tasovic u Znojma, sv. Klementa Hofbauera 
(1751-1820), patrona Vídně.
 Program ve Vídni začneme mší svatou v chrámu Panny Marie na Nábřeží v 9.00 hod., 
po mši svaté nás otec Jiří provede kostelem, podíváme se také do dómu sv. Štěpána, navští-
víme Hofburg – sídlo císařů, hrobky Habsburků (180 sarkofágů), radnici a jiná zajímavá 
místa. Cena 400 Kč. Čas odjezdu ze Zábřeha a Zvole bude upřesněn. Hlásit se můžete na 
tel. čísle 737 440 891.  František Deutsch 

červenovodsko        červenovodsko

Sbírky z neděle 27. srpna: Písařov 1.616; Domov Důchodců sv. Zdislavy 331; Jakubovice 
841; Janoušov 330; Moravský Karlov – pouť 5.589 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Vitalij Molokov 

farnosti spravované z klášterce

Sbírky z neděle 27. srpna: Jedlí 2.600; Klášterec 1.400; Svébohov 1.600 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS 

Účastníkům poutního zájezdu ke sv. Hedvice Slezské do TRZEBNICE v 
Polsku dne 19. 9. 2017 oznamujeme, že odjezd autobusu je ze Zábřeha 
v 5.30 hod., z Václavova – rozcestí v 5.40 hod., ze Svébohova – od Jedno-
ty v 5.45 hod., z Jedlí – rozcestí k Drozdovu 5.55 hod. Dochvilnost nutná! 
Dále je zajištěn oběd v ceně 20 zlotých. Kdyby se někdo z přihlášených 
nemohl zúčastnit, nahlaste to Marii Šanovcové na tel. 583 412 138 nebo 

mobil 732 307 218 (je mnoho zájemců). Případné dotazy tamtéž.   
  P. Władysław Mach SDS

štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 27. srpna: Štíty 1.530; Horní Studénky 980 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk
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farnosti  spravované  z  tatenice

Sbírky z neděle 27. srpna: Lubník 340; Tatenice 2.080; Hoštejn 1.400; Kosov 510 Kč.  
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

 SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde na faře v Tatenici v neděli 10. září v 18 hod. 
 Se začátkem školního roku se přesouvá v Hoštejně začátek čtvrteční mše svaté na 18. 
hodinu.  P. Jaroslav Přibyl

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 27. srpna: Mohelnice 4.319; Úsov 10.153; Studená Loučka 475 Kč. 
 Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Souček 

      postřelmovsko    postřelmovsko

v neděli 10. 9. bude v brníčku pouť,
oslavíme patrocinium kostela narození Panny marie mší svatou 
v 9.30 hodin. 
 Mše svatá proto ve farním kostele v Lesnici slavena nebude.

lošticko    lošticko    lošticko

Sbírka z neděle 27. srpna: Loštice 2.563 a Moravičany 1.441 Kč. 
 Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.  P. Kristián Libant

  Brigáda v Lošticích bude úterý od 15.00 hod.
  Setkání farní rady v Lošticích bude na faře ve středu 6. září v 18.45, po mši svaté.
  leTní PRomíTÁní na farním dvoře v Moravičanech pokračuje snímkem „Hora 

Zvir – 20 rokov Litmanovej“. Čtvrtek 7. 9. v 18.45 hod.
  Zveme všechny farníky na FARní den, který se uskuteční v sobotu 9. září od 15 hod. 

na farním dvoře v Moravičanech. Hostem FARNÍHO DNE bude i P. Pavel Noga CM, 
který povede lidové misie. 

 Hospodyňky, pokud chcete pohostit své bratry a sestry v Kristu, napečete nějaké 
buchty, nebo přichystáte něco k zakousnutí, můžete to přinést před zahájením (před 
15 hod.) 

  Příští neděle 10. září bude předmisijní nedělí. P. Pavel Noga CM nám přiblíží význam 
misií a uvede nás do misijní atmosféry.

  Setkání biřmovanců bude ve středu 13. září 2017 v 19.00 hod.
  Přihlášky k výuce římskokatolického náboženství v příštím školním roce 2017-2018 

najdete na stolku.  Co nejdřív je odevzdejte na faře. 

na jednodenní pouť do Wambeřic, která se uskuteční v sobotu 4. listopadu se můžete 
přihlásit u otce Jana Jakuboviče.
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Sbírky z neděle 27. srpna: Zábřeh 15.817 Kč. 
DARY Zábřeh: dar na potřeby farnosti 1.000 Kč.
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. Radek Maláč

KonCeRT KlAvíRníHo TRiA PeTRoF. Přijměte pozvání na sváteční zakončení 
prázdnin: DUBICKO, kostel Povýšení Sv. Kříže, tuto neděli 3. 9. 2017, začátek v 17 hod. 
Účinkují: Martina Schulmeisterová - klavír, Jan Schulmeister - housle, Kamil Žvak - vio-
loncello.  Za KPH Dubicko L+M Kolčavovi
          

bRAvo nA Úvod nAbídne KYTARovÝ ReCiTÁl. Zahajo-
vací koncert nové sezony hudebního cyklu Bravo připravil kulturní 
dům na neděli 10. září, kdy v 16.00 hod. vystoupí v kostele sv. Bar-
bory kytarista a písničkář Jan Matěj Rak, jehož otcem je významný 
český kytarista a hudební pedagog Štěpán Rak. „Jan Matěj má v sou-

časné době v repertoáru nejen své vlastní skladby, hudbu Jaroslava Ježka, ale i díla Bedřicha 
Smetany, Antonína Dvořáka či Johanna Sebastiana Bacha. Jeho koncerty se tak stávají oje-
dinělou příležitostí k nejrozmanitějším hudebním výletům,“ uvedl dramaturg cyklu Martin 
Hroch. Koncert se uskuteční místo původně plánovaného recitálu Ellen Velíškové a Elišky 
Balabánové. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti i pro koncert Matěje Raka, cena 
zůstává stejná. Držitelé karty Bravo zaplatí za vstup sedmdesát korun, ostatní stokorunu, 
děti mají vstup zdarma.

charitativní  služba  církve  v  děkanátu

dobRovolniCKÉ CenTRUm dobRodRUH HledÁ oběta-
vé dobrovolníky z řad farníků, kteří by byli ochotni věnovat svůj 
čas potřebným. Několik minut přátelského rozhovoru, podaná ruka, 
úsměv či doprovod dokáží proměnit chmurný den osamělého člo-
věka v radostnou událost, která může změnit jeho život…
Zájemci mohou kontaktovat vedoucího dobrovolnického centra Tomáše Oreheka, na te-
lefonu 736 529 295, e-mailu: dobrovolnicke.centrum@charitazabreh.cz nebo osobně v zá-
zemí na ul. Žižkova 17.

KonTeJneR PRo HAiTi – KoneC SbíRKY. Chceme velmi poděkovat za vyslyšení 
naší výzvy všem dárcům, kteří si na zábřežskou Charitu našli během prázdnin cestu s ma-
teriální pomocí pro Haiti. Bylo toho jedno slušně zaplněné dodávkové auto. K darům Vás 
jednotlivců se připojila i naše Charita, která z půjčovny zdravotnických pomůcek věno-
vala 70 ks francouzských holí a podpažních berlí, obec Mírov zase darovala nepotřebné 
vybavení z tamní školy. Nyní se všechny věci v Olomouci připraví k nakládce a převozu 
na Haiti. Kontejner vypluje na konci listopadu a jeho obsah udělá radost lidem v Gona-
ives a Baie de Henne začátkem příštího roku. Naplněním kontejneru byla sbírka k 31. 8. 
ukončena

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.


