Pak mi Bůh poslal Martinu, kamarádku z ARCHY, dívku z dobře zajištěné rodiny. V
roce 1978 jsme se v bazilice Sacré Couer po večerní mši zasnoubili. Martina – já a naši
dva svědkové: Bůh a Panna Maria.
Dnes žiji s Martinou a 4 dětmi na farmě poblíž Lurd. Lidem, které naše společnost
odvrhuje, polámaným, zkrouceným, postiženým vděčím za svůj život. Přijímáme v naší
rodině lidi, kteří jsou v nesnázích. Svému otci jsem odpustil a smířili jsme se. Setkal jsem
se i s matkou. Ta nepřijala, že jsem svému otci odpustil a odešla. Já bojuji za to, abych
byl dobrým otcem, dobrým manželem a dobrým synem Boha Otce.
Děti se staly mými kořeny. Říkají mi tatínku a nechci, aby mi to zevšednělo. Je to
nejkrásnější věc na světě. Vzpomínám si, jak mi toto „tatínku“ chybělo. Jsem vděčný.
A svěřuji Bohu Otci všechny děti, které nemají komu říct „tatínku.“
Konec.
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Úkony duchovní správy za rok 2017 v našich farnostech

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018 V OBCÍCH NAŠICH FARNOSTÍ
Jesenec
Borová
Dzbel
Ladín
Ponikev
Celkem farnost Jesenec

Vybráno 2018
8.128,2.836,4.903,4.540,5.231,25.638,-

Rozdíl oproti roku 2017
+434,-154,+1.045,+460,-236,+1.549,-

Farnost Skřípov

Vybráno 2018
8.560,-

Rozdíl oproti roku 2017
+1.141,-

Konice
Březsko
Budětsko
Čunín
Klužínek
Křemenec
Nová Dědina
Ochoz
Runářov
Slavíkov
Štarnov
Zavadilka
Celkem farnost Konice

Vybráno 2018
50.932,13.850,7.544,5.410,4.293,2.600,6.323,8.231,3.438,1.815,3.166,845,108.447,-

Rozdíl oproti roku 2017
+798,+2.079,+141,+2.279,+223,-240,-606,+768,+73,+155,+423,-235,+5.858,-

Celkem CHARITA Konice

Vybráno 2018
503.252,-

Rozdíl oproti roku 2017
+34.265,-

Všem dárcům patří upřímné Pán Bůh zaplať!!!
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INFORMACE Z CENTRA PRO RODINU KÁNA KONICE
Setkání seniorů ve společenství KLAS bude na konické faře v pátek 2.
února po ranní mši svaté a adoraci.
Maminky se budou společně modlit za své děti v pondělí 5., 12.,19. a
26. února v 9.15 hodin ve Společenském domě v Ochozi a v 18 hodin
na faře v Konici, ve středu 7., 21. a 28. února v 7.45 hodin na faře v
Konici.
Senioři v modlitebním společenství v Ochozi budou mít setkání ve
středu 7., 21. a 28. února v 9 hodin ve Společenském domě.
Spolčátko pro děti bude v Konici na faře v pátek 9. a 23. února od 16
hodin.
Společenství manželů bude mít na konické faře setkání v pátek 9. února
od 18 hodin.
Mládež se sejde ve spolču BETA v sobotu 10. a 24. února v 19 hodin.
V neděli 18. února v 17 hodin bude v konickém kostele v rámci
Národního týdne manželství adorace za manžele. Srdečně zveme
manželské páry každého věku i jednotlivce, aby přišli Pána prosit za ty,
kteří žijí v manželství, za jejich vzájemnou lásku, úctu a věrnost.

BOHOSLUŽBY V ÚNORU 2018
Konice Jesenec Skřípov
1. 7.50
16.30
2. 7.50
18.00
Za děti, které se připravují ke svátostem a jejich rodiny
3.

17.00

9.15
10.45
5.
6.
7.
8.

7.50
7.50
18.00
6.45

9.
10.

7.50

Svátek:
Uvedení Páně do chrámu

Za živou a + rodinu Polcrovu
Za + rodinu Kolárovu, Reitrovu a duše v očistci
Za rodiče Mikulkovy a Koutné, syna Miroslava a celou živou +
rodinu

4. 7.45

V RINGU S BOHEM
(Tim Guénard – mistr Francie v boxu - Obsah napsala A. Kučerová)

5. neděle v mezidobí

Za farníky
P.: sv.Agáty,panny a mučednice
P.: sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

Za živou a + rodinu Blechtovu a Koutných
za + syna a manžela
17.00
17.00

11. 7.45
9.15
10.45
12.
13.
14.

Za rodiče, jejich sourozence, vnučku, zetě, manžela a duše
v očistci
Za živé a + kněze, kteří působili v našich farnostech

18.00
6.45
7.50
17.00

18. 7.45
9.15
10.45
19.

6. neděle v mezidobí

Za Markétu Štěpankovu
Za Josefa a Libuši Slámovy, celou živou a + rodinu
Za Aloise Obšela, manželku, syna a celou živou a + rodinu
Za farníky

POPELEČNÍ STŘEDA
den přísného postu

1. neděle postní

7.50

20. 7.50
21. 17.00
22. 6.45

Za Pavla Chytila
Sv.: Stolce sv. Petra, apoštola

Za Miloslavu Vlčkovu, sourozence a rodiče z obou stran

17.00
23.
24.

P.: sv. Scholastiky, panny

Za Hermínu Opletalovu, rodinu Konečných a Richterovu

7.50
7.50
7.50
16.30

15.
16.
17.

Za + kněze, kteří působili v naší farnosti
Za živou a + rodinu Krejčí a duše v očistci
Za farníky
Za rodinu Slámovu a duše v očistci

7.50
17.00

25. 7.45
9.15
10.45
26. 7.50
27. 7.50
28. 17.00

Za farníky
Za + rodiče Marii a Václava Navrátilovy, rodinu Křížkovu a
duše v očistci

2. neděle postní
Sbírka: Haléř svatého Petra

Za + rodinu Vyhlídalovu a Foretovu a duše v očistci

BOHOSLUŽBY V KAPLÍCH – V ZIMNÍM OBDOBÍ SE NEKONAJÍ

Jmenuji se Tim Guénard. Narodil jsem se v r. 1958. Matka měla 16 let. Opustila mě,
když mi byly 3 roky. Přivázala mě ke sloupu elektrického vedení v poli. To je moje
vzpomínka na matku. Záda a bílé kozačky – odchází.
Otec začal pít. Našel mi macechu. Macecha žalovala a otec mě bil. Když mi bylo 5
let, přerazil mně nohu, popálil ruku, do čela mi bodl nůž. Ležel jsem v nemocnici 2 ½
roku. Za tu dobu mě nikdo nenavštívil. Otce zbavili rodičovských práv. Pak mě dali do
děcáku. Mám tři cíle: utéct, stát se šéfem party a zabít svého otce.
Krátce jsem žil u pěstounů. Když hořela farma, svedli to na mě. Dostal jsem se do
polepšovny. Učil jsem se nenávidět a rvát.
Útěk z polepšovny se mi zdařil. 3 roky jsem žil na ulici v Paříži. Ve dne kradl, v noci
spával na betonu v garáži na kola. Bylo mi 10, když mě zneužili.
Dostal jsem se do party. Okrádali jsme prostitutky, byl jsem milencem starších
znuděných žen. Dávaly mi lásku, jídlo, teplo, ubytování a peníz.
Chtěl jsem se z toho srabu dostat. Chtěl jsem se učit řemeslu. Ale bylo mi teprve 15 ½
a potřeboval jsem doporučení prezidenta, abych se mohl vyučit sochařem. Napsal jsem
mu tedy: PANE PREZIDENTE, POTŘEBUJI POVOLENÍ. DĚKUJI, ŽE MI HO DÁTE.
ZATÍM SE LOUČÍM, OBJÍMÁM VÁS. Prezident mi udělil potřebnou výjimku. Věřil
mi on a moje soudkyně. Oba pro mě byli svědky lidskosti. Vyučil jsem se. Díky
prezidentově výjimce jsem byl nejmladším absolventem ve Francii.
Jednou večer jsem si nad vchodem do tělocvičny přečetl – TRÉNINKY V BOXU.
Box mám šíleně rád. Konečně pro někoho existuju. Vítězím. Dav mě nadšeně vítá.
Objímají mě. Mě – bezejmenné dítě. Každý chce být mým přítelem. Mám radost, když
vidím svého protivníka na zemi. Tím chlapem na zemi bude jednou můj táta.
V práci jsem se seznámil s Jeanem. Jean pracuje s hendikepovanými. Lidé Archy jsou
mimozemšťané. Archa vznikla z Ducha sv., aby sdělila lidem naší doby, že pro srdce
člověka je důležitá láska. Ti hendikepovaní se mě ptají – Půjdeš s námi za Ježíšem?
Vstoupíme do kaple. Naproti mě ozařuje reflektor velký kříž. Na něm poznávám
chlápka, kterého jsem tak často potkával na okraji silnic, ve venkovských božích
mukách, toho polonahého loupežníka s dlouhými vlasy, s tváří zkřivenou bolestí, s dírou
v hrudi, hřeby v rukou a nohou. Leknul jsme se. Ježíš není kámoš z Portugalska, ale ten,
kterému se říká Kristus.
Pak jsem poznal faráře THOMASE. Můj milý farář mi odpovídá na otázky, ale ne
vždy. Někdy odpovídá mlčením a dívá se na kříž. Ježíš neodpověděl na všechny otázky.
Musíme přijmout, že nemáme na všechny otázky odpověď.
Navštěvoval jsem faráře často. Jednoho dne jsem řekl: Chci se stát křesťanem. Ten
večer jsem se ve svém pokoji rozhodl, že minulost zavřu do skříně. Začnu od nuly. Pán
Bůh nehledí na 2 vteřiny, kdy jsme zakopli, ale Bůh sleduje čas, kdy dotyčný vstává.
Když se člověk dívá na bližního, příliš často se zastaví u jeho poklesků. Nikdy nesuďme.
Měl jsem mnoho žen z hospod a z ulice. Potkal jsem také ženy Božích dobrodružství,
např. Matku Terezu.

