
Pastýřský list k první neděli adventní 2017 

Na první neděli adventní, která je začátkem nového liturgického roku, zasílá věřícím 

arcibiskup Jan Graubner společně se svými pomocnými biskupy pastýřský list. Ten se má 

číst ve všech kostelích olomoucké arcidiecéze 3. prosince 2017. 

„Drazí přátelé, vstupujeme dnes do adventu, který je letos mimořádně krátký,“ 

zahajuje svůj list olomoucký arcibiskup a pokračuje: „Máme málo času na vánoční 

přípravy, ale nemyslím jen na dárky a úklidy, ale především na přípravu nového vstupu 

Spasitele do současného světa, který potřebuje spásu.“ 

Připomíná pak, že Bůh je láska a je přítomen v tom, kdo nezištně miluje. „Tento 

objev, tuto zkušenost potřebuje každý z nás. A není těžké ji udělat. Může to zkusit každý. 

Stačí dělat skutky lásky naprosto nezištně,“ říká arcibiskup Graubner a dodává: „Když 

miluješ, Bůh, který je láska, je přímo v tobě a skrze tebe působí, ty jsi jeho 

spolupracovníkem a máš podíl na uzdravování světa, na budování Božího království na 

zemi.“ 

Právě nezištná služba lásky může být podle olomouckého arcibiskupa lékem na řadu 

neduhů společnosti. Popisuje pak svůj zážitek z podzimní poutě do Lurd a setkání s 

tamními dobrovolníky pečujícími o nemocné. „Udiveně jsem se ptal, jaká za tím musí být 

výchova? Jeden vedoucí mi odpověděl: ‚Naše církev je chudá, my děláme pro církev 

všechno zdarma. Ale všimněte si, že naše společenství je plné života!‘ A já musím 

potvrdit, že ten život, tu obrodu, tam bylo opravdu vidět,“ píše arcibiskup Graubner. 

„Bude-li v našem životě více přítomen Bůh lásky, nebude bůh peněz kazící vztahy a 

šířící korupci tak silný. Bude-li v rodinách důležitější láska než peníze, určitě přibude dětí 

a ty dostanou lepší výchovu, protože na ně budou mít rodiče více času,“ zdůrazňuje pak a 

dodává: „To všechno se může uskutečnit a situace se může změnit k dobrému, když se v 

obyčejném všedním životě otevřeme Bohu křesťanů, Bohu lásky, když odmítneme sloužit 

falešným bůžkům, kterými se stávají peníze, majetky, požitky či pohodlí a zábava.“ 

Věřící arcibiskup Graubner vybízí k tomu, aby během adventu hledali příležitosti ke 

skutkům, jako je odpuštění, pomoc cizím lidem, ochota naslouchat a věnovat čas, 

předpokládat dobré úmysly, dát přednost ve dveřích nebo na silnici… „Denně máme 

mnoho příležitostí, abychom nechali vstupovat Boha do našeho světa skrze skutky nezištné 

lásky. Boží přítomnost udělá svět krásnějším a Vánoce budeme pak moci prožívat celý 

rok,“ upozorňuje olomoucký arcibiskup. Všem, kdo se pro takové jednání rozhodnou, pak 

přeje mnoho úspěchů i radosti. „Děkuji všem, kteří se do zvaní Spasitele mezi nás zapojí. 

Kéž naše adventní horlivost připraví skutečnou vánoční radost mnohým,“ uzavírá svůj list. 

Zkráceno, plné znění pastýřského listu je dostupné na  

http://www.ado.cz/system/files/pastyrsky_list_k_prvni_nedeli_adventni_2017.pdf 
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Z PROGRAMU CPR KÁNA KONICE NA PROSINEC 
Maminky se budou společně modlit za své děti v pondělí 4. a 11. 

prosince ve Společenském domě v Ochozi v 9.15 hod. a v Konici na faře 

v 18 hodin, ve středu 6. a 13. prosince v 7.45 hodin také na konické faře. 

V sobotu 2. prosince bude v Konici na faře adventní duchovní obnova pro 

děti od 5 do 12 let. Začíná v 8.30 hodin a bude zakončena mší svatou     

v kostele přibližně ve 13.15 hodin. 

Modlitební setkání seniorů bude ve středu 6. a 13. prosince od 9 hodin ve 

Společenském domě v Ochozi. 

Společenství seniorů KLAS bude mít setkání v Konici na faře v pátek      

8. prosince po ranní mši svaté. 

V neděli 31. prosince jste srdečně zváni na vánoční pásmo, které bude       

v kostele Narození Panny Marie začínat v 16. hodin. Ve vánoční scénce 

bude účinkovat   mládež ze spolča BETA, koledy a další písně vám 

zazpívá schola Skřivánci. 
********************************* 

 

Vánoční koncert 
Chrám Narození Panny 

Marie v Konici  

Úterý 26. 12. 2017 

17:00 
 

Účinkují: 

Chrámový sbor Konice  

a schola Konice,  

učitelé a žáci ZUŠ Konice  

a jejich hosté 

 

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


BOHOSLUŽBY V PROSINCI 2017 
 Konice Jesenec Skřípov   

1. 7.50 

18.00 

  Za rodiče Kordekovy a živou a + rodinu a duše v očistci 

 

 

2.   17.00 Za Boženu a Rudolfa Hartlovy a živou a + rodinu  

3. 7.45 
 

10.45 

 

9.15 

 Na jistý úmysl a živou a + rodinu 

Za + manžela, rodiče z obou stran a Boží ochranu pro celou rodinu 

Za farníky 

 

1. neděle adventní 

4. 7.50   Za Barboru a Františka Hofmanovy, švagra a duše v očistci  

5. 7.50   Za Miroslava a Jarmilu Antlovy a duše v očistci  

6. 18.00   Za živé a + přátele a dobrodince  

7. 6.45  

17.30 

  

Za Miloslava Vysloužila a rodiče z obou stran 

P.: sv. Ambrože, biskupa a uč. církve 

8. 7.50 

18.00 

  Za rodinu Crhonkovu a Dosedělovu 

Za Janu Ulmanovu, bratra a rodiče Jáchymovy 

Slavnost: Panny Marie počaté 

bez poskvrny prvotního hříchu 

9.   17.00 Za živé a + členy živého růžence  

10. 7.45 
 

10.45 

 

9.15 

 Za živou a + rodinu Krejčí a duše v očistci 

Za farníky 

Za Anežku a Aloise Ohlídalovy a duše v očistci 

 

2. neděle adventní 

11. 7.50     

12. 7.50     

13. 18.00   Za Jaroslava Synka, rodiče a živou a + rodinu P.: sv. Lucie, panny a mučednice 

14. 6.45  

17.00 

 Za + Františka Blechtu, přízeň a duše v očistci 

Za rodinu Dokoupilovu a Kučerovu 

P.: sv. Jana od Kříže, kněze a uč. církve 

15. 7.50   Na poděkování za dar zdraví s prosbou o další Boží pomoc  

a ochranu 

 

16.   17.00 Na poděkování za 70 let života a vyprošení Božích milostí  

17. 7.45 
 

10.45 

 

9.15 

 Za + Františka Reitra, bratra, rodiče a rodinu Kalábovu 

Za prarodiče Burianovy a Kubalčíkovy a rodiče z obou stran 

Za farníky 

 

3. neděle adventní 

18. 7.50   Za Antonii a Jaroslava Dolákovy, švagra a duše v očistci  

19. 7.50   Za živou a + rodinu Janečkovu, Tylšarovu a duše v očistci  

20. 18.00   Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání pro celou 

rodinu 

 

21. 6.45  

17.00 

  

Za + manžela, dvoje rodiče, bratry a živou a + rodinu 

 

22. 7.50   Za + manžela, syna a celou živou a + rodinu  

23.   17.00 Za farníky  

24. 7:45 
 

21:00 

 

23.00 
 

 

 

 

Za Janu a Ladislava Růžičkovy, jejich děti a dar zdraví 

4. neděle adventní 
 

Štědrý den 

25. 7.45 
 

 

10.45 

 

 

9.15 
 Za + Josefa Väisgerbra a celou živou a + rodinu 

Za živou a + rodinu Snášelovu a Trbuškovu a duše v očistci 

 

SLAVNOST: 

NAROZENÍ PÁNĚ 

26. 7.45 
 

 

 

 

9.15 

 

 

10.45 

Za + Ladislava a Jiřinu Faltýnkovy 

Za živou a + rodinu Oháňkovu, Malinkovu a Popelkovu 

 

 

Svátek sv. Štěpána 

27. 18.00   Za Anežku Drešrovu, manžela, rodiče a sourozence Sv.: sv. Jana, apoštola  

a evangelisty 
28. 6.45  

 

  Sv.: svatých Mláďátek, 

mučedníků 
29. 7.50   Za Josefa Horáka, dva bratry rodiče a švagrové  
30.   17:00 Na poděkování za uplynulý ro a prosba o Boží pomoc do nového 

roku 
  

31. 7.45 
 

10.45 

 

 

9.15 

 Za farníky  

Za Jana Krejčího a rodiče z obou stran 

 

Na poděkování za 60 let života a požehnání pro celou rodinu 

Sv.: SVATÉ RODINY 

Ježíše, Marie a Josefa 

 

PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 2017 V KONICKÉM DĚKANÁTĚ 
 

Farnost 24. 12. - „půlnoční“ 25. 12. 26. 12. 31. 12. 1. 1. 

Bílá Lhota      

Bohuslavice 

Hvozd 

24.00 8.00 8.00 

9.30 
800 8.00 

Bouzov      

Brodek u K. 18.00 9.30 9.30 9.30 9.30 

Čechy p. K. 21.00 10.45. 10.45 10.45 10.45 

Cholina 

Bílsko 

21.00 

11.00 
9.30 9.30 9.30 9.30 

11.00 

Chudobín      

Jesenec 23.00 9.15 9.15 9.15 9.15 

Kladky 22.00 11.00 11.00 11.00 11.00 

Konice 

 

21.00 
 

7.45  

10.45 

 

7.45 
 

7.45  

10.45 

 

7.45  

10.45 

Laškov 24.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

Luká      

Měrotín      

Náměšť na Hané      

Přemyslovice 22.30 7.30 7.30 7.30 7.30 

Ptení 22.00 10.30 10.30 10.30 10.30 

Senice 23.30 8.00 8.00 8.00 8.00 

Skřípov  -- -- 10.45 30. 12.-  17.00 -- 

Stražisko -- 7.30 7.30 7.30 17.00 

Suchdol u PV 
16.00 (dětská) 

22.00 
8.00 8.00 8.00 8.00 

Stínava 16.00 pob. pro děti 9.00 9.00 9.00 9.00 

Šubířov 20.00 11.00 11.00 11.00 11.00 

Vilémov 16.00 9.30 9.30 9.30 9.30 

Tam, kde se nepodařilo zjistit čas konání bohoslužby, je prázdné políčko.  

Tabulka bude před Vánocemi doplněna a vyvěšena na vývěsce v kostele v Konici. 



Adventní příprava pro děti ve farnosti 
 

DAR PRO PÁNA JEŽÍŠE 
 

 Zdá se, že v současné době je kolem nás hodně negativních věcí. 

Ačkoliv se máme ekonomicky dobře jako nikdy dřív, stále si mnoho lidí na 

něco stěžuje, jsou nespokojeni, nemají na sebe čas, vyhledávají negativní 

zprávy, neumí vidět dobro a krásu kolem sebe, nedokážou žasnout nad 

dary, které denně dostávají. Tyto tendence možná může každý z nás 

vztáhnout do jisté míry i na sebe.  

 Aby bylo v nás a kolem nás více radosti, budeme během adventní 

doby objevovat dary, které máme a které dostáváme. Budeme se snažit, 

abychom se také my stali pro druhé lidi darem. Pak jistě budeme o 

Vánocích obdarováni. 

 Základním mottem letošního adventu bude tedy DAR. Připravíme 

DAR pro Pána Ježíše tím, že budeme vnášet vděčnost a radost do prostředí, 

kde žijeme. Otevřeme se tak pro přijetí největšího DARU, kterým je Pán 

Ježíš, Boží Syn. V kostele toto své snažení budeme také symbolicky 

znázorňovat tím, že budeme společně chystat DÁREK PRO JEŽÍŠKA.  

 Do velké krabice, která bude umístěna vepředu v kostele, budou 

děti během adventu vkládat lístečky se splněnými úkoly a na její 

jednotlivé boční stěny budou postupně každou adventní neděli lepit 

symboly, které dostanou na závěr nedělní mše svaté.  
 

1. neděle adventní  
1. čtení: Iz 63,16b–17;64,1.3b–8; 2. čtení: 1 Kor 1,3–9; evang.: Mk 13,33–

37 

Úkol:  DĚKOVAT 

Příběh: Jeden člověk se zeptal slepce: „Věříte, že vás Bůh může uzdravit?“ 

Odpověděl: „Samozřejmě, že tomu věřím.“ Potom se ho zeptal: „A modlíte 

se za své uzdravení?“ Muž odpověděl: „Ne, nemám na to čas.“ „Jak to 

myslíte?“ Odpověděl: „Všechen čas, který mám, trávím tím, že děkuji Bohu 

za všechno, co mi dal. Vždyť mohu chodit, kromě zraku jsem zdravý, 

slyším, mluvím, mohu vykonávat různou činnost, mám kolem sebe lidi, 

kteří mne mají rádi – za to všechno musím děkovat. Každý den se stane 

tolik věcí, za které Bohu děkuji! Nezbývá mi čas na to, abych ho prosil 

o uzdravení.“ A tento muž se uzdravil. Nebyl soustředěný na to, co mu 

chybí, ale na dobré věci, které dostává. 

V evangeliu první adventní neděle jsme slyšeli Ježíšova slova: „Bděte!“ 

Znamená to, že máme dobře využívat čas a nemáme ho promarnit, protože 

čas je vzácný dar. Každý den dostáváme kromě času mnoho dalších darů 

(věcí, situací, lidí), za které můžeme děkovat.  

Úkol pro 1. týden: Děkovat Bohu i lidem. Děkování nás vede k tomu, že 

nejsme zaměřeni jen na sebe, ale všímáme si druhých. Místo brblání a 

nespokojenosti nastupuje vděčnost. Vděčnost je krásná, proto jako symbol 

nalepíme na dárek květy. 

 

2. neděle adventní  
1. čtení: Iz 40,1–5.9–11; 2. čtení: 2 Petr 3,8–14; evang.: Mk 1,1–8 

Úkol:  CHVÁLIT 

 

Příběh: Jeden chlapec se procházel v horách se svým otcem. Najednou 

klopýtl, spadl, udeřil se a zakřičel: „Aaaá!“ Vedle bolesti zaslechl z hor 

hlas, který zopakoval: „Aaaá!“ Ze zvědavosti se zeptal: „Kdo jsi?“ A dostal 

odpověď: „Kdo jsi?“ Pak zakřičel: „Já tě slyším! Kdo ale jsi?“ A hlas 

odpověděl: „Já tě slyším! Kdo ale jsi?“ Rozzlobený chlapec znovu zakřičel: 

„Hlupáku!“ Dostal odpověď: „Hlupáku!“ Tehdy se chlapec podíval na 

svého otce a zeptal se: „Tati, kdo to je?“ Otec se usmál a řekl: „Chlapče, 

pozorně poslouchej, něco ti ukážu.“ Pak otec zakřičel: „Ty jsi nejlepší!“ 

Hlas odpověděl: „Ty jsi nejlepší!“ Pak zakřičel: „Mám tě rád!“ A hlas 

odpověděl: „Mám tě rád!“ Dítě bylo překvapeno a nerozumělo. Tak mu 

otec vysvětlil: „Lidé to nazývají ozvěna. To, co zakřičíš, se ti vrátí. 

Podobně je tomu i v životě. Co uděláš nebo řekneš, to se ti vrátí. Pokud si 

přeješ, aby bylo na světě víc lásky, musíš ji sám dávat. 

V evangeliu druhé adventní neděle jsme slyšeli, že máme připravit cestu 

Pánu. Tou cestou je naše srdce. V něm bývají překážky a nerovnosti – 

hříchy. Jan Křtitel, za kterým chodilo k Jordánu mnoho lidí, řekl o Ježíšovi: 

„On je mocnější než já.“ Jan Ježíšovi nezáviděl, naopak měl z něho radost. 

Také my bychom se měli učit vidět dobré věci na lidech, se kterými se 



setkáváme. Tento týden si tedy budeme všímat, co druzí lidé dokážou a co 

je na nich dobrého. Budeme je chválit. Jakými větami můžeme chválit? 

Například: „Toto se ti fakt povedlo.“ „Dnes ti to sluší.“ „Je fajn, žes to 

udělal/a takhle.“ „Vážím si tě.“ „Obdivuji tě.“ „Jsi super.“ „Je úžasné, jak 

dobře jsi to zvládl/a.“  

Úkol pro 2. týden: Budeme druhé chválit a povzbuzovat. Chvála má být 

upřímná,  

od srdce. Pak nás proměňuje a vyhání z našeho srdce jakýkoliv náznak 

závisti. Symbolem chvály tedy bude srdce. 

  

 

3. neděle adventní  
1. čtení: Iz 61,1–2a.10–11; 2. čtení: 1 Sol 5,16–24; evang.: Jan 1,6–8.19–28 

Úkol:  ŠÍŘIT RADOST 

 

Příběh: Dva mniši pěstovali růže. Prvního zaujala jejich krása a vůně. Stále 

o tom meditoval, nemohl se na růže vynadívat a vdechoval rád jejich vůni. 

Druhý mnich uřezal ty nejkrásnější růže a daroval je kolemjdoucím. „Co to 

děláš?“ vytknul mu to první mnich. „Jak se můžeš zbavovat radosti z vůně 

těch růží?“ „Ale ty růže zanechávají svou vůni na rukách toho, kdo je 

daruje!“ odpověděl klidně druhý mnich. – Stejně je tomu s radostí: kdo 

dává radost, neztrácí ji, ale naopak získává. 

V prvním čtení jsme slyšeli slova proroka Izaiáše: „Hospodin mě pomazal, 

poslal mě zvěstovat radostnou zprávu chudým…“ V evangeliu jsme slyšeli 

o Janu Křtiteli, který přišel, aby svědčil o světle, kterým je Ježíš. Této 

neděli se říká „radostná“. Naším úkolem pro příští týden bude šířit radost – 

tím, že někomu pomůžeme, projevíme pozornost nebo se na něj třeba jen 

usmějeme. Když se člověk usměje, tak se jako by rozzáří. Když budeme 

šířit radost, budeme zároveň svědčit o Světle – o Pánu Ježíši. 

Úkol pro 3. týden: Budeme šířit radost. Radost je „nakažlivá“ jako úsměv 

nebo smích. Na krabici, která má být dárkem pro Ježíše, dolepíme smajlíky. 

 

4. neděle adventní 
1. čtení: 2 Sam 7,1–5.8b–12.14.16; 2. čtení: Řím 16,25–27; evang.: Lk 1,26–

38 

Úkol:  NASLOUCHAT  

 

Příběh: Byla pichlavá zima. Pastýři nedaleko Betléma se ohřívali u ohně. 

Zpráva o narození nového krále, kterou jim právě oznámili andělé, je 

rozrušila. Všichni se chtěli vydat do Betléma, aby se nově narozenému králi 

poklonili a vyprosili si u něj požehnání. Žádný pastýř nechtěl zůstat doma. 

Také chlapec Filip uslyšel andělskou zprávu. Teprve se pastýřskému 

řemeslu učil. Přemýšlel, jaký dárek by dítěti přinesl. „Kdo však dohlédne na 

ovce, když všichni odejdou? Nemůžeme je nechat samotné,“ řekli pastýři. 

Jeden z nich dostal nápad: „S ovcemi zůstane ten pastýř, který bude mít 

nejlehčí dárek.“ Přinesli tedy blíž k ohni váhu. První pastýř na ni položil 

velkou nádobu plnou mléka a těžký kus sýra. Druhý pastýř přinesl koš 

jablek. Třetí chtěl darovat otep dříví na topení. Zůstal jen Filip. Smutně si 

prohlížel svoji lampičku, svůj jediný majetek. To byl dárek, který chtěl 

narozenému králi přinést, ale byl příliš lehký. Filip chvíli přemýšlel a pak si 

sám i se svou lampou sedl na váhu. Řekl: „Já jsem ten dárek pro krále!“ 

Kolem se rozhostilo ticho. Pastýři hleděli na chlapce sedícího na váze a byli 

hluboce zasaženi jeho slovy. Ano, pravým darem je člověk, a ne věci, které 

dává. 

V evangeliu čtvrté adventní neděle jsme slyšeli o tom, jak anděl Gabriel přinesl 
Panně Marii zprávu, že má být matkou Božího Syna. Maria souhlasila a odevzdala 
Bohu sama sebe. Stala se příbytkem (domem) pro Božího Syna. 

Úkol pro 4. týden: Učit se naslouchat jako Maria. Naslouchat znamená 

druhého vyslechnout, mít pro něj čas a někdy také poslechnout. Ne 

z povinnosti, ale z lásky – jako Maria. V modlitbě nasloucháme také Bohu. 

Na krabici (dárek) dolepíme symbol domu, protože dům znamená přijetí, 

zázemí, otevřenost a čas pro druhé. 

 

Po mši svaté o 4. neděli adventní dárek s dětmi zabalíme (převážeme 

stuhou) a děti jej v pondělí 25. prosince o slavnosti Narození Páně přinesou 

při mši svaté v obětním průvodu k oltáři. Po mši svaté dar pro Pána Ježíše 

umístíme v blízkosti betléma. 


