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5. 11. 2017
Ročník XXIV., číslo 44

31. 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

Všemohoucí a milosrdný Bože, dej nám sílu překonávat všechno, 
co se nám staví do cesty, ať ti můžeme bez vnitřních i vnějších 
překážek svobodně sloužit. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije 
a kraluje po všechny věky věků. 

Žalm 131  opatruj, Pane, mou duši ve svém pokoji
1: Mal 1,14b-2,2b.8-10                        2: 1 Sol 2,7b-9,13                                     Ev. Mt 23,1-12
Ordinárium: Ebenovo č. 504             příště latinské č. 509 

Pane, nejsem pyšné mysli, 
nepohlížím do vysoka, 
nebažím po velkých věcech, 
které nad mou sílu jsou. 

Ztišil, zklidnil jsem své srdce. 
jako dítě v klíně matky, 
jako dítě zkonejšené
ztichla ve mně duše má. 

Žalm 131, překlad Václav Renč
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Čtvrtek 9. listopadu  Svátek Posvěcení lateránské baziliky 
Pátek 10. listopadu  Památka sv. Lva Velikého
Sobota 11. listopadu  Památka sv. Martina Tourského, biskupa 

volbY do PASToRAČní A eKonomiCKÉ RAdY ve FARnoSTi zÁbŘeH 
Tuto neděli můžete odevzdat návrhy kandidátů do pastorační rady.
Kandidátní listiny budou ve vývěsce kostela sv. Bartoloměje nejpozději 12. listopadu. 
volby do pastorační rady se uskuteční v neděli 26. listopadu na závěr bohoslužeb. 
Pokud byste na listině kandidátů voleb objevili nesrovnalosti, OZNAMTE TO VOLEB-
NÍ KOMISI. 
volební komisi tvoří: Mgr. Emilie Janů 731 626 502, Mgr. Marta Rýznarová 731 626 552, 
Mgr. Antonín Urban, Ing. Marek Hackenberger 732 746 679.

děKAnÁTní RAdA. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou v Zábřeze na faře ve středu 8. lis-
topadu. Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod. P. Radek Maláč

SeTKÁní evAnGelizAČníCH bUněK bude v Zábřeze příští neděli 12. listopadu od 
15.00 hod. v kostele sv. Barbory.  P. Radek Maláč
 

SPoleČenSTví veČeŘAdlA se modlí v kostele sv. Bartoloměje každou sobotu od 
16.00 hod.   Jitka Karešová 

PoUTě v RoCe 2018
Cestovní agentura AWeR ToUR s.r.o. v zábřehu vás zve

PodHÁJSKA 23. 1. - 28. 1. 2018 
relaxační pobyt ve slovenských lázních. Cena 7.700 Kč 
zahrnuje autobusovou dopravu ze Zábřehu, pětkrát ho-
telové ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním 
sociálním zařízením, polopenzi a permanentní vstu-
penku na venkovní termální koupaliště.
Součástí programu bude každodenní mše svatá, společ-
né večery pak opět obohatíme duchovním i kulturním 
programem. 
Duchovní doprovod P. František Eliáš a P. Milan Palkovič.

SvATÁ země 16. 3. – 24. 3. 2018 poutní zájezd po stopách Ježíše Krista.
Přijměte pozvání osobně poznat nejposvátnější místa všech křesťanů a navštivte Nazaret, 
Betlém, Kánu Galilejskou, Jeruzalém, oblast Genezaretského jezera či Mrtvého moře – 
přírodní rezervaci Ein Gedi a mnohá další místa. Vydejte se společně obnovit a posílit 
svoji víru. 
Cena poutního zájezdu 18.200 Kč zahrnuje letenku, 7 x hotelové ubytování, polopenzi, au-
tobus v Izraeli a služby průvodce. 
Více informací a přihlášky získáte již nyní v kanceláři AWER TOUR s.r.o., Farní 1, Zábřeh, 
mob. 731 626 506. Duchovní doprovod P. František Eliáš. Lenka Hamplová
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v KAToliCKÉm domě zAHRAJí deCHovKY 
Příznivci dechové a lidové hudby pravděpodobně s ne-
trpělivostí vyhlížejí 17. listopad. Již po dvacáté bude 
tento den v Katolickém domě patřit festivalu decho-
vek. 
Akci pořádanou za podpory města Zábřeh a Olomouc-
kého kraje zahájí prvními tóny již v 10.00 hod. Classic 
Band. Jako další se představí domácí Veselá kapela. Ta 

při svém vystoupení připomene 30. výročí svého trvání. 
V programu se dále představí dechová hudba Přespolanka z Uničova a Postřelmovská mu-
zika. Festival vyvrcholí vystoupením dechové hudby Moravští muzikanti. 
Slosovatelné vstupné činí 150 Kč. 
Vstupenky možno rezervovat na tel. 731 465 717. Tombola a občerstvení zajištěno.

 Za Spolek Metoděj Josef Klimek 

SbíRKA bARevnÝCH KovŮ A STARÉHo ŽelezA nAdÁle PoKRAČUJe
V roce 2011 začala sbírka barevných kovů, autoakumulátorů 
a starého železa. Včetně štědrých darů,  vynesla 246.695 Kč. Za 
69.575 Kč jsme nakoupili materiál na ulití zvonu sv. František. 
Na pořízení druhého zvonu – sv. Annu máme tedy aktuálně 
177.120 Kč. Všem dárcům děkujeme.
Nadále budeme vděčni za jakýkoliv barevný kov nebo i autoba-
terie nebo větší množství železa. Dárci nás  mohou kontaktovat 
na telefonu 732 641 797 (František Friedl). 
Po domluvě vše odvezeme, roztřídíme a částku použijeme na 
pořízení nového zvonu do kostela sv. Barbory.    Za zvoníky Aleš Pátek

PozvÁnKA nA 10. SvATomARTinSKÝ KonCeRT v RoHli
10. Svatomartinský koncert  se uskuteční v neděli 12. 11. 2017 v 15.00 hod. v kostele sv. 
Martina v Rohli. Účinkují: Jana Kurečková, Petr Strakoš a jejich hosté. Možná přijede i To-
máš Vzorek. Srdečně každého zvu na tento jubilejní koncert, uslyšíte TOP výběr písní ze 
všech předchozích ročníků od vynikajících interpretů v neopakovatelné atmosféře.                          
   MUDr. Antonín Kutálek
PozvÁnKA nA vARHAnní KonCeRT
Obec Třeština vás zve tuto neděli 5. listopadu v 16.00 hod. do kostela sv. Antonína Padu-
ánského na varhanní koncert v rámci XI. ročníku celorepublikového českého varhanního 
festivalu. Účinkuje světově uznávaná sopranistka Gabriela Ibenová a profesionální varha-
ník a dirigent Adam Viktora.  Za pastorační radu farnosti vás zve Zdeňka Štěpánová 

FARNÍCI Z OLŠAN SRDEČNĚ ZVOU NA POUŤOVOU MŠI SVATOU KE CTI 
SV.  MARTINA NA OLŠANSKÉ HORY V NEDĚLI 12. LISTOPADU VE 14.00 HOD.

* * *
Katolický týdeník č. 44. na str. 4-5 se zabývá stoletým výročím VŘSR.
Pohyb je podstatou všeho života…tak začíná zamyšlení Zdeňka A. Emingera na téma 
SPORT A DUCHOVNÍ ŽIVOT. 
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SlAvnoST vŠeCH SvATÝCH 
A vzPomínKA nA vŠeCHnY věRnÉ zemŘelÉ

 Ze Slavnosti Všech svatých plynule přecházíme do 
Památky zemřelých. Tyto dvě skutečnosti spolu velmi 
úzce souvisí. Vyznáním víry „ve společenství svatých“ 
se vyjadřuje, že církev je velké tajemství rodinného 
společenství mezi lidmi. Bez hranic, a to i bez hranic 
smrti. V tomto nemá na zemi církev obdobu.
 „Společenství svatých“ znamená víru, že církev je tvořena i našimi zemřelými bratry 
a sestrami, i když je nevidíme a nežijí už s námi. Vnímáme však rozdíl mezi „zesnulým“ 
a „svatým“. Zemřelý člověk totiž nemusí být ještě svatý a svatý člověk nemusí být nutně ze-
mřelý. Ovšem svatost, jakožto podíl na Boží svatosti, má být a je nabízeným cílem každé 
lidské duši, ať už žijícího člověka či zemřelého, je-li mu Božím milosrdenstvím dopřáno 
skrze očistec „dopilovat“ co zbývá.
 Ano a právě vztah k zemřelým a oslaveným křesťanům dělá z naší víry skutečnou víru, 
dar Boží, svatou věc. Kdyby církev putující nevyznávala svou víru v jedno jediné společen-
ství svatých, nebyla by pravdivá.
 Ne nadarmo se říká, že hloubku naši víry prověřuje utrpení a smrt někoho z blízkých. 
 Nic nebrání tomu, abychom v rámci osobního duchovního života uctívali více sva-
tých, než je jich oficiálně uváděno. Musíme si jen uvědomit rozdíl: totiž, že se modlíme 
„za“ duše v očistci, ale také se modlíme „ke“ svatým v nebi. Prvním pomáháme svou lás-
kou, druhé o lásku prosíme. Kde najít tuto hranici, kdy změnit v modlitbě ono „za“ na „ke“ 
vzhledem k našim zemřelým přátelům a příbuzným, o jejichž svatosti jsme osobně pře-
svědčeni, není jednoznačné, asi by to chtělo šestý smysl...
 Rozhodně bychom měli toto pouto s našimi zemřelými brát opravdově, realisticky 
a aktuálně. Mnohokrát v duchu slyším slova P. MUDr. Ladislava Kubíčka, který připomí-
nal velmi často: „Není to od nás nevděčné vzpomenout si na ty naše zemřelé jen o dušičkách? 
Copak oni nejsou s námi po celý čas? Nepomáhají nám a zároveň neprosí nás o přímluvu 
a pomoc po celý rok?“ Takže musím říci, že díky těmto slovům pamatuji na otce Ladislava 
velmi často a vždy se snažím začínat touto modlitbou: „Život věčný dej všem zemřelým, 
Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočinou v pokoji. Amen.“ Ano určitě odpočinou od 
všech trápení a malicherností pozemského života v pravém POKOJI, to ano, ale rozhod-
ně nesedí se založenýma rukama! V nebi se radostně maká. Bůh je stále činný a jeho svatí 
mají na Jeho činnosti svůj stálý podíl, protože mají podíl na samém Bohu.“ 
 K celistvosti Božího plánu s člověkem nezbytně také patří víra ve vzkříšení. Víra ve 
vzkříšení těla nás přivádí k zamyšlení nad významem úcty k tělu a všemu tělesnému. Lidské 
tělo není jen šatem duše, ale je jejím nezbytným výrazovým prostředkem. Stačí si například 
uvědomit, že pokud by člověk cítil k druhému v srdci lásku, ale neměl by ruce, tvář, úsměv, 
oči, tedy tělo, jak by mu mohl vyjádřit, že jej má rád? Gesta nejsou jen cesty lásky, ale samy 
o sobě jsou jejím výrazem. Dá se tedy říct, že lásku vyjadřuje nejen duše, ale i samo tělo. Na-
víc sám Ježíš promluví na posledním soudu o tom, že spasení jsou zachráněni pro věčný ži-
vot právě proto, že dali druhému najíst, napít, nebo že zahalili jeho nahé tělo.
 Proto je silným výrazem lásky, zvláště v této naší době, naše zesnulé pohřbívat důstoj-
ně a křesťansky a zároveň být s nimi v kontaktu modlitbou, prosbou přes celý rok.
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 Obzvláště silným prostředkem jsou plnomocné odpustky prvních osmi listopadových 
dnů, které bychom měli, pokud můžeme, každodenně využít. Kéž se nám daří být v kon-
taktu s našimi zesnulými nejen o „dušičkách“, k tomu vám rád žehnám.

 P. Alois Heger (otištěno se svolením autora)

lAmPioŇÁK s broučky aneb pomozte nám s uspáváním broučků na zimu.
Sejdeme se u dolního (červeného) kostela v 17.00 hod., odkud se po hrázi průvodem pře-
suneme k Hnízdu. Něco na zahřátí i malé občerstvení bude připraveno u Hnízda. Těšíme 
se na setkání s vámi, lampiony s sebou, teplé oblečení na sebe. Vaše Hnízdo

PROGRAM MATEŘSKÉHO A RODINNÉHO CENTRA HNÍZDO NA LISTOPAD:
7. 11. – 9.30 hod. Kontaktní rodičovství, přednáška Mgr. Zuzany Staroštíkové
14. 11. – 9.30 hod. Tříkrálové koledování, beseda s Ing. Marií Kolčavovou a Ing. Janou Skalickou 
28. 11. – 9.30 hod. Advent v rodině, tvoření adventních věnců – materiál na výrobu bude v Hníz-
dě k dispozici
29. 11. – 15.30 hod. Tvoření adventních věnců – materiál na výrobu bude v Hnízdě k dispozici.

 Více na http://www.hnizdozabreh.cz/
červenovodsko        červenovodsko

Sbírky z neděle 29. října na misie: Domov důchodců sv. Zdislavy 330; Janoušov 1.620; 
Jakubovice 452; Písařov 1.017; Červená Voda 1.398 + 300 Kč na Haiti. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Vitalij Molokov

farnosti spravované z klášterce

Sbírky z neděle 29. října na misie: Jedlí 2.600; Klášterec 1.200; Svébohov 2.000 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS 

 

beneFiČní KonCeRT 
obec Jedlí a Spolek múzických umění vás srdečně zvou v neděli  
12. listopadu v 16.00 hod. do kostela sv. Jana Křtitele v Jedlí na be-
nefiční koncert (jeho záznam odvysílá Tv noe). 
Koncert se koná pod záštitou emeritního biskupa olomouckého 
mons. Josefa Hrdličky. Účinkují: václav Hudeček – housle, Jana 
Hrochová – mezzosoprán a martin Hroch – cembalo. 

postřelmovsko    postřelmovsko

SbíRKA nA miSie:  Postřelmov 5.931 Kč, Chromeč 3.700 Kč, Sudkov dar 200 Kč, Lesni-
ce 3.161 Kč, Dlouhomilov 1.703 Kč. 
 Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.  P. Vladimír Jahn

P o U T ě
  Tuto neděli 5. 11. bude slavit pouť farnost Dlouhomilov zasvěcená Všem svatým. Mše 
svatá bude v 11.00 hodin. 
  V neděli 12. 11. oslaví farníci v Kolšově svého patrona sv. Martina. Poutní mše svatá 
bude v kapli v Kolšově v 15.00 hodin.
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lošticko    lošticko    lošticko

Sbírky z neděle 29. října: Loštice 2.961; Moravičany 1.918 Kč. Dnes sbírka na Charitu. 
 Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.  P. Kristián Libant

LOŠTICE
  Příští brigáda na přístavbě pastorační místnosti v Lošticích bude ve čtvrtek od 14 hod. 
  Setkání biřmovanců je ve středu o 1 hod. dřív, v 18.00 hod. Biřmování bude v Lošti-
cích o druhé neděli adventní 10. prosince, při mši svaté v 9.30 hod. 
  Příští neděli 12. listopadu je druhé skrutinium pro katechumeny.

MORAVIČANY    
 Farní posezení u jehněčího guláše a zabíjačkové hodování bude v Moravičanech v so-
botu 11. listopadu odpoledne. Zabíjačkové pochoutky se budou připravovat v pátek  
10. listopadu od 8.00 hod. Pomoc všech farníků, kteří mají čas a chuť je vítaná.
    

nabízíme stolní kalendáře na rok 2018.  Cenou 60 Kč podpoříte výstavbu kostela v br-
ně-lesné.  P. Kristián Libant

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 29. října: Mohelnice 3.679; Úsov 2.341; Studená Loučka 280 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Petr Souček 

farnosti  spravované  z  tatenice

Sbírky z neděle 29. října na misie: Lubník 2.120; Tatenice 1.650; Hoštejn 1.450; Kosov 
570 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

SeTKÁní biŘmovAnCŮ bude tuto neděli 5. listopadu od 16 hod. na faře v Tatenici. 

SPoleČenSTví modliTbY CHlAPŮ se sejde na faře v Tatenici příští neděli 12. lis-
topadu v 18.00 hod.
 
SvÁToST PomAzÁní nemoCnÝCH bUde UdělovÁnA:
v Kosově při mši svaté v pondělí 6. listopadu v 17.00 hod. a v Hoštejně ve čtvrtek 9. listo-
padu v 17.30 hod.  P. Jaroslav Přibyl

Jednodenní dUCHovní obnovA
Zveme děti a mladé – starší 10 let na jednodenní 
duchovní obnovu. Koná se v sobotu 11. listopadu 
na faře v Hoštejně. 
Začátek je v 8 hod. společnou snídaní. Ukončení 
kolem 15 hod. S sebou Bibli, 60 Kč (příspěvek na 
jídlo), psací potřeby, přezůvky.
Zájemci se mohou nahlásit osobně, nebo mailem: 
veronika.drlikova@gmail.com nebo 
jitka.meda@seznam.cz do čtvrtka 9. listopadu.
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štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 29. října: Štíty 1.530; Horní Studénky 1.265; Cotkytle 158 Kč. 
Děkujeme farníkům ve všech farnostech, kteří přispěli do sbírky na opravy. 
   P. Jacek Brończyk
volbY do PASToRAČní A eKonomiCKÉ RAdY ve FARnoSTeCH: 
ŠTíTY, HoRní STUdÉnKY A CoTKYTle
Volby jsou podle dekretu otce arcibiskupa dvoukolové.
Tuto neděli 5. listopadu si ve farním kostele vyzvednou při všech bohoslužbách farníci 
starší 15 let „lístky“ – na které mohou napsat své návrhy na členy příští pastorační rady – 
a odevzdat je příští neděli 12. listopadu.
Navrhnout můžete každého, o kom si myslíte, že jeho postoj bude přínosem (je praktikují-
cí křesťan, starší 18 let a přísluší do farnosti). Volební komise osloví vámi navrženého kan-
didáta, zda je ochoten vás zastupovat a plnit úkoly pastorační rady.
Podle dekretu musí volební komise oznámit farnímu společenství seznam kandidátů 
14 dní před volbami – volby se uskuteční v neděli 3. prosince.  P. Jacek Brończyk

v pondělí 6. listopadu bude v Horních Studénkách od 15 hod. do 18 hod. ADORAČNÍ 
DEN. Začne Korunkou k Božímu milosrdenství a bude ukončen mší svatou v 18.00 hod.

 v sobotu 11. listopadu bude ve Zborově v 16 hod. mše svatá, po ní pobožnost na 
hřbitově.                              P. Jacek Brończyk
  

Město Štíty ve spolupráci s farností Štíty vás srdečně zve ve čtvrtek 23. 11. 2017 v 16 hod. 
do malé zasedačky MÚ Štíty na Vánoční tvoření pro děti i dospělé. Příspěvek 30 Kč (za 
„tvořílka“).

farnost zvole       farnost zvole

Sbírka z neděle 29. října byla ve zvoli 8.040 a dar na opravy 10.000 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš 
mAleTín. Tuto neděli 5. listopadu ve 14.30 hod. bude mše svatá v kostele sv. Miku-
láše s liturgickým doprovodem sboru Carmen. Po skončení mše sv. požehnáme hroby 
předků.
 Příští neděli 12. listopadu bude slavena mše svatá v kostele sv. Stanislava v Hynčině. 
   P. František Eliáš

Radost je kus srdce, které člověk s láskou rozdává. S touto 
myšlenkou jsme po roce svatých misií ve farnosti Zvole začínali 
25. října 2017 duchovní obnovu. Rádi jsme přijali pozvání otce 
Františka Eliáše i pastorační rady farnosti a přišli mezi Vás. Tou-
to cestou děkujeme za srdečné přijetí, ochotu k společnému na-
slouchání toho, co nám Bůh sděluje v Božím slově, svátostech 
i v „obyčejném“ lidském společenství. Do dalšího života Vám vy-

prošujeme radost ze znovuobjevování krásy víry a v dosahování společného cíle, kterým je 
věčný život. Bůh ať nám na přímluvu Neposkvrněné Panny Marie, patronky farnosti žeh-
ná!                                       P. Jan Jakubovič a P. Pavel Kavec, misionáři sv. Vincence
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Sbírky z neděle 29. října: Zábřeh 11.987; Postřelmůvek 570 Kč
dARY: Zábřeh – dar na zpovědnice 1.000 Kč
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. Radek Maláč

TUTo neděli Je ve vŠeCH FARnoSTeCH SbíRKA nA CHARiTU 

charitativní  služba  církve  v  děkanátu

Podzimní vÝSTAvA v oKÝnKU 
Výrobky z drátků, keramiky, pedigu, dřeva i korálků při-
pravili uživatelé Denního stacionáře Okýnko na svou 
tradiční Podzimní výstavu. Ta se uskuteční v Mohelnici 
ve čtvrtek 16. listopadu 2017 v prostorách stacionáře na 

Zámecké ulici č. 11. Pokud chcete pořídit originální dárek pro své blízké nebo si udělat ra-
dost sami sobě a třeba ještě podpořit naše další tvoření, neváhejte a přijďte. Srdečně zvou 
uživatelé a pracovníci Okýnka. 

vÁnoČní bAlíČKY nA UKRAJinU 
Rádi pomáháte a není vám lhostejná situace dětí z chudých poměrů? Cha-
rita Zábřeh opět po roce pořádá ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Olo-
mouc jednorázovou akci – obdarování vánočním dárkem – pro děti z ukra-
jinských dětských domovů. Smyslem akce je alespoň na chvíli pomoci dětem 
zapomenout na jejich těžký osud – život většinou bez rodiny a zpříjemnit 
jim vánoční období. Balíček má podobu klasického vánočního dárku – kromě určené-
ho obsahu je popsán jmenovkou, vánočně zabalen a pak společně s ostatními přepraven 
a distribuován do dětských domovů na Ukrajině. Budete-li se chtít zapojit do této aktivi-
ty, máte možnost vybrat si děti, které chcete obdarovat na emailové adrese http://darky.
jsemvidet.eu, pak kontaktovat pracovníka Charity Zábřeh – pana Martina Damborského 
(email: personalni@charitazabreh.cz, telefon: 736 509 477), který vám ochotně sdělí další 
potřebné informace. V loňském roce bylo takto podpořeno a svůj vánoční dárek dostalo 
ze Zábřežska a Mohelnicka 36 dětí.

 Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

CHARiTA zÁbŘeH hledá, přijme a zaměstná spolupracovnici/spolupracovníka na po-
zici zdravotní sestra/zdravotní bratr terénní domácí zdravotní a hospicové péče. Obsa-
hem práce bude samostatné poskytování zdravotní péče v domácnostech pacientů, dle 
ordinace ošetřujícího lékaře, v obcích regionu Mohelnicka, Postřelmovska a Zábřežska. 
Zaměstnání je možné i na zkrácený pracovní úvazek. Podrobné informace zájemci najdou 
na www.charitazabreh.cz
Sociální firma Charity Zábřeh přijme v období před Vánocemi brigádníka na výpomoc při 
vydávání balíčků v provozovně zásilkové služby Charity. Nástup možný ihned i na zkrá-
cený úvazek, práce po domluvě bude ve všední dny buď na dopoledne nebo odpoledne.  
Více informací podá Jiří Karger, tel. 736 509 430, e-mail“ jednatel@reparto.cz.

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.


