
Poutavé a podrobné vyprávění paní průvodkyně se všem určitě líbilo. V 70-

tých letech minulého století byly do Broumova vystěhovány sestry dominikánky 

z Jesence. Dnes klášter neobývají žádní řeholníci, a tak slouží světským účelům. 

Chrámu sv. Vojtěcha dojem z návštěvy kláštera dovršil, protože byl tak zdobný a 

krásný až oči přecházely.   

Mši svatou v úterý i ve středu sloužil náš otec děkan ve vesnici Bystré 

v Orlických horách kousek od Sedloňova. Malý venkovský kostelík zasvěcený sv. 

Bartoloměji. Měli tam v neděli 27. 8. pouť. 

Další putování bylo do Adršpašských skal. Projížděli jsme Náchodem a 

Hronovem. Do zámku v Náchodě půjdeme až ve středu. Hronov, kde se narodil 

spisovatel historických románů Alois Jirásek. Rodný dům jsme z autobusu viděli. 

Pokračujeme do skal, nejdříve Teplické skály, ale my míříme do Adršpachu. 

Tajuplný svět skalních jmen, obřích stěn, roztodivných tvarů a názvů. Nejdříve nás 

průvodkyně seznámila s trasou celé prohlídky, a pak jsme se o skupinkách sami 

vydali objevovat krásu skal. Názvy skalních útvarů jako „milenci,“ „starosta a 

starostová,“ „homole cukru“ atd. Zatopený lom, pěkné jezero, čistý vzduch, sice 

hodně turistů, ale stálo to za to. 

Z Adršpachu jedeme do Police nad Metují, kde se podíváme do Muzea 

stavebnice Merkur. Tahle podívaná byla více pro pány. Tak jsme se odměnily 

dobrou zmrzlinou. 

Opékáním špekáčků a zpíváním při harmonice jsme se radovali ze života a 

končili úterní den. Poslední den začínáme mší svatou. Potom nás čeká prohlídka 

dělostřelecké tvrze Skutina. Myslím, že to byl hodně silný zážitek pro všechny. Pan 

průvodce nás rozdělil na dvě skupiny. Nasoukali jsme se do místnůstek v tvrzi a 

začal výklad pána, který byl tak poutavý, ale i zdlouhavý, že z jedné hodiny byly 

dvě. Výklad o tom, jak jsme se mohli v druhé světové válce ubránit Němcům, 

nebral konce. Ale všichni byli spokojeni a trpělivě čekali, jedni před tvrzí a druzí 

v ní.  

Poslední zastávkou byl náchodský zámek. Nezklamal. Zdobné zámecké 

pokoje nás vtáhnou do děje dob dávno minulých. Posloucháte výklad, oči se 

nemohou nabažit těch pěkných věcí. Kroutíte hlavou a stoupáte na špičky, abyste 

viděli i ten obraz v levém rohu u krbu. A odcházíte smutní, že tak nežijete i vy. 

Když procházíte poslední zámeckou branou, tak se vrátíte do reality a nakonec jste 

rádi, že nemáte tolik pokojů na uklízení. Ale byl krásný ten zámek. 

A hurá domů. Dojeli jsme dobře, všichni spokojeni. Otci Milanovi jsme 

poděkovali za realizaci pouti a dá-li Pán Bůh zdraví příště nashledanou. 
Anna Křížková 
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"Dušičkové" pobožnosti na hřbitovech 
Neděle 5. listopadu 

Konice - 14:00 hodin (sraz u kříže u horní brány)  

Čtvrtek 3. listopadu:  

Jesenec – 18:00 hodin mše sv. a po ní pobožnost na hřbitově 

Sobota 4. listopadu:  

Skřípov - 17:00 hodin mše sv. a po ní pobožnost na hřbitově 
Hřbitov v Konici bude v „dušičkovém týdnu“ od 1. do 8. 11. Otevřen od 7:00 do 21:00 hod. 

 

************************************* 

Z činnosti děkanátního Centra pro rodinu Kána Konice 
Maminky se budou společně modlit za své děti ve Společenském domě  

    v Ochozi v pondělí 6., 13. a 27. listopadu v 9.15 hodin; v Konici na faře  

    v pondělí 6., 13., 20. a 27. listopadu v 18 hodin a ve středu 8., 15. a 29.   

listopadu v 7.45 hodin. V Mateřském centru Srdíčko začnou modlitby 

matek v úterý 21. listopadu v 8 hodin. 

Do společenství Modlitby matek srdečně zveme další maminky. 

Senioři ve společenství KLAS budou mít setkání na konické faře v pátek 

10. listopadu po ranní mši svaté. 

Spolčátko bude pro děti v Konici na faře v pátek 10. a 24. listopadu  

     od 16 do 17.30 hodin. 

V pátek 17. listopadu budou mít setkání na konické faře od 18 hodin také 

manželé. 

Dětská schola Skřivánci bude zpívat při mši svaté v Jesenci v neděli  

     19. listopadu. 

Adventní obnova pro děti je plánována v Konici na faře v sobotu  

     2. prosince. 
 

mailto:fakonice@ado.cz
http://www.farnostkonice.cz/


BOHOSLUŽBY V MĚSÍCI LISTOPADU 2017 
 Konice Jesenec Skřípov   

1. 7.50 

 

18:00 

 

16:30 

 Za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje 

Za + manžela, vnučku Pavlu a celou živou a + rodinu 

Za Karla Dostála, manželku, rodiče a bratra 

Slavnost 

Všech svatých 

2. 7.50 

16:30 

 

 

 

 

 

18:00 

 Za duše v očistci 

Za + rodiče a prarodiče z obou stran, duše v očistci a živou rodinu 

Novotnou 

Na úmysl papeže 

Vzpomínka 

na všechny 

věrné zemřelé 

3. 7.50 

18.00 

  Za duše v očistci 

Za + Zdeňka Strouhala 

 

4.   17.00 Za + farníky a duše v očistci P.: sv. Karla Boromejského,biskupa 

5. 7.45 
 

10.45 

 

9.15 

 Za farníky 

Za rodiče Chytilovy a Popelkovy a celou živou a + rodinu 

Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života s prosbou o další ochranu a 

pomoc pro celou rodinu 

 

31. neděle v mezidobí 

6. Sv.Hos týn  Za + Marii Tylšarovou, syny a duše v očistci  

7. Sv.Hos týn  Za + rodinu Kopečných, Arnošta Částku a duše v očistci  

8. 18.00   Za prarodiče Kučerovy a Růžičkovy a duše v očistci  

9. 6.45 Ponikev 

17.00 
 Za + Oldřicha Slouku, manželku a duše v očistci 

Za Hermínu Číhalíkovu, rodinu Hrazdilovu a Kubovu 

Sv.: posvěcení lateránské baziliky 

10. 7.50   Za rodinu Rusovu, Jakabovu a duše v očistci P.: sv. Lva Velikého, papeže a uč. církve 

11.   17.00 Za + rodinu Lerchovu a Horákovu P.: sv. Martina Tourského, biskupa 

12. 7.45 
 

10.45 

 

9.15 

 

 Za + Františka Spáčila, rodiče bratra a duše v očistci 

Za farníky 

Za Karla Klváčka a živou a + rodinu 

 

32. neděle v mezidobí 

13. 7.50    P.: sv. Anežky České, panny 

14. 6:45     

15. 18.00   Za + rodinu Vyhlídalovu a Foretovu a duše v očistci  

16. 6.45  

17.00 

 Za Helenku Řezníčkovu a duše v očistci 

Za Miroslavu Vlčkovu, rodiče z obou stran a sourozence 

 

17. 7.50   Za + rodiče Kopečných, syny a celou + rodinu P.: sv. Alžběty Uherské, řeholnice 

18.   17.00 Za Miroslava Grulicha, rodiče a sourozence  

19. 7.45 

 

10.45 

 

9.15 

 

 Za farníky 

Za rodiče Mikulkovy a Koutné, syna Miroslava a celou živou a + rodinu 

Vlastní úmysl 

 

33. neděle v mezidobí 

20. 7.50   Za Toniho Brenena, s prosbou o Boží pomoc pro těžce nemocného člověka  

21. 10:00   mše sv. na faře na stacionáři Charity pro seniory P.: zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 

22. 18.00   Za Věru Dostálovou, manžela a rodiče z obou stran P.: sv. Cecílie, panny a mučednice 

23. 6.45  

17.00 

  

Na poděkování za 50 let společného života s prosbou o další pomoc a 

Boží ochranu 

 

24. 7:50    P.: sv. Ondřeje Dung-Lace, kněze 

a druhů, mučedníků 

25.   17.00 Za farníky  

26. 7.45 
 

10.45 

 

9.15 

 

 Za + Marii Machačovu, + rodinu Pijáčkovu a duše v očistci 

Za Hedviku Greplovu a duše v očistci 

Za rodinu Švecovu, Volíkovu, manžela, dva bratry a švagra 

Slavnost 
 

KRISTA KRÁLE 

27. 7.50     

28. 7.50     

29. 17.00     

30. 6.45  

17.00 

 Za živé a + klienty Charity a pracovníky Charity 

Na poděkování za 70 let života s prosbou o dar zdraví pro celou rodinu 

Sv.: sv. Ondřeje, apoštola 

 

BOHOSLUŽBY V KAPLÍCH 
Budětsko 10.11. 17:00  

Březsko 17.11. 17.00  
Ochoz 24.11. 17.00  

V pořadu bohoslužeb mohou nastat změny, v tom případě budou ohlášeny při nedělní mši svaté. 

TÁBOR PRO STARŠÍ - PAČLAVICE 2017 
Bylo pondělí 3. července a já jsem po 4 letech vyrazil na tábor pro starší děti 

s konickou farností a ostatními účastníky. 

Už ve vlaku po cestě do Pačlavic se mi začínalo zdát, že těchto 10 dní bude velice 

výjimečných, a měl jsem pravdu. Ze začátku jsem si tam připadal trapně, protože jsem 

znal jenom spolužačky a pár dalších lidí, ale to se za pár hodin změnilo a kolektiv se 

rozproudil a já jsem poznal plno lidí a doteď jsem za to rád. Po ubytování a dalších 

informacích nastal večerní program a začátek Odysseovy cesty, která nás provázela 

celým táborem. Ano, ovšem nebudu zde líčit, jak vypadal každý den, protože mně by 

upadla ruka a vás by to přestalo bavit. Jediné, co můžu říct, je to, že mě mrzí a lituju 

toho, že jsem nejezdil každý rok. Takže, pro ty, kteří váhají, tak neváhejte a pojeďte! Je 

to zábava, super kolektiv a nová kamarádství. 

Samozřejmě můj velký dík patří všem vedoucím za skvěle přichystaný tábor  

a příjemné prožití prázdnin.        Díky moc! 
Tom Matoušek 

************************************************************************************** 

LETNÍ VZPOMÍNKA NA FARNÍ POUŤ 
Poslední srpnovou neděli vyrážíme na farní pouť v počtu 50 lidí autobusem. 

Máme už v tomto dopravním prostředku nepsaná místa. Počasí má být pěkné, tak 

jsme všichni nadšeni v očekávání dnů příštích. Hned pěkně zkraje se modlíme celý 

růženec a zpíváme písně k oslavě Panny Marie, aby nás na naší pouti ochraňovala. 

Písničky zpíváme v doprovodu harmoniky. 

Navečer přijíždíme do vesnice Sedloňov, kde máme ubytování v turistické 

chatě. Poznáváme, že je tu větší zima než u nás. Jsme v podhůří Orlických hor. 

V pondělí ráno vyrážíme z Česka do Polska. Náš cíl je známé poutní místo 

Vambeřice neboli Dolnopolský Jeruzalém, jak se píše v průvodci. Překrásná 

bazilika s impozantním schodištěm. Neméně krásný je i celý chrám uvnitř. Samé 

zlato a barokní sloh, kam se podíváš. Na hlavním oltáři pak zázračná soška Matky 

Boží s děťátkem v náručí, hlavní to celebrita zdejší baziliky. Otec Milan tu sloužil 

pro nás mši svatou. Všichni jsme si prohlédli celou baziliku, u hlavního oltáře 

poprosili Matku Boží o její přízeň a ochranu a pomalu se loučili. Na malém 

náměstí si pak mnozí zakoupili upomínkové předměty na toto krásné poutní místo.  

Na protilehlém kopci baziliky je křížová cesta. Tu jsme všichni poctivě 

absolvovali, i když některá zastavení se horko těžko hledala. Naši cestu do 

Vambeřic k Matce Boží, Královně rodin, patronce Kladské země jsme ukončili 

touto pobožností křížové cesty. Po dobrém obědě se vracíme zpátky do Česka. 

Naším dalším cílem je město Broumov. Benediktinský klášter s chrámem 

zasvěceným sv. Vojtěchovi. Klášter má několik cenných pamětihodností, jako je 

kopie Turínského plátna, do kterého, jak všichni víme, byl po snětí z kříže zahalen 

Ježíš Kristus, dále klášterní knihovnu s mnoha tisíci svazky knih v překrásných 

vazbách. Tento klášter měl také uchovávat tzv. Ďáblovu bibli, kterou ukořistili 

Švédové a nyní je ve Stockholmu. 


