
 

 

 

Vážený duchovní otče, vážení farníci, 

I o letošní Květné neděli si řada z Vás symbolicky připomněla Spasitelův slavný příchod do Jeruzaléma nejen 
přinesenými ratolestmi, ale i zhmotněným plodem své duchovní postní praxe, Postní almužnou.  

Nedávno jsem se potkal s přítelem a ten mi sdělil, že „to“ celou postní dobu vydržel a poctivě do krabičky střádal 
každý den to, co si odepřel. „Neříkám Ti to proto, abych se chlubil,“ vysvětloval mi, “ale chci ti říct, že kdybych 
tuhle dietní proceduru absolvoval bez požehnání, které jsem v letošní době postní skutečně cítil, asi bych to jinak 
nedokázal. Povědomí, že vyhrávám sám nad sebou a zároveň tím pomáhám, mi dodávalo sílu a odhodlání.“ Stihl 

jsem mu jen poděkovat a to činím i směrem k Vám. Děkuji všem, kteří letošní Postní almužnu jakkoli podpořili  
a pomohli jejímu uskutečnění. Děkuji, že jste svými drobnými vítězstvími sami nad sebou shromáždili prostředky, 
které můžeme použít k realizaci charitativní pomoci.  

Rád bych nyní jednal s jednotlivými duchovními správci případně farními radami, abychom si společně dohodli 
konkrétní využití těchto prostředků. Nečiním to z bezradnosti, že bychom snad nevěděli co s penězi. Naopak.  
Starostí s financováním charity je letos snad ještě více než v minulosti. Ale pokud jste si během postní doby všimli 
nějakého problému vašich bližních ve farnosti či obci a máte doporučení ke konkrétní pomoci, chceme smysl vaší 
všímavost naplnit. K tomu tedy nyní spolu s díky vybízím, přičemž výzva platí stále. Víte-li, kdo je v nouzi, či jaká 
situace zasluhuje pozornost, informujte nás. Nejde o závod, nemusíme pomoc nutně realizovat ihned a pod 
tlakem. Je možné věc prodiskutovat, nehledě na to, že potřeba pomoci může vyvstat i teprve v průběhu 
následujících měsíců.  

Za Charitu Konice Marek Navrátil, ředitel – statutární zástupce 

 

Výsledky Postní almužny 2019 v děkanátu Konice 

 

 

 

Farnost částka Brodek u Konice 4 740,00 

Čechy 5 119,00 Suchdol 6 977,00 

Laškov 10 138,00 Ptení 10 975,00 

Přemyslovice 1 248,00 Kladky 1 084,00 

Jesenec 22 604,00 Stínava 4 846,00 

Konice 20 134,00 Bohuslavice 2 106,00 

Skřípov 3 027,00 Stražisko 1 458,00 

Celkem za děkanát   94 456,00 


