
 
že ne vždy Vás tyto myšlenky naplní pokojem. Někdy vyvolávají i smutek a pocit 

nezvratnosti. Můžeme to nějak vylepšit? Je tu ještě cesta, kterou ukázal právě Pán 

Ježíš na kříži. Bez mnoha slov se obracel k Otci a k nejbližším, které miloval a kteří 

milovali jeho.  

Jsem si jistý, že tento způsob komunikace můžeme velmi snadno napodobit i 

my. Přesvědčila mne o tom malá zkušenost jedné řeholní sestry, která má jako 

představená spoustu starostí a prá- ce. Když se na ni hrnou nejrůznější úkoly a cítí 

omezenost svých sil a možností, tak má ve zvyku obracet se k Pánu slovy: „Pane, co 

budeme dělat?“ Touto stručnou otázkou je vyjádřeno velmi mnoho: to, že sami věci 

nezvládneme, že se obracíme s důvě- rou k tomu, který je větší a který může a chce 

do prožívaných situací vstoupit, když ho takto požádáme. Pán Bůh rozumí nejen 

našim prosbám, ale i povzdechům, ve kterých je obsažena naše důvěra a láska k 

němu. Tento způsob komunikace není pro nějaké zveřejňování, ale jsou to velmi 

osobní slova, která v životě zaznívají mezi těmi, kteří už společně mnoho zvládli a 

vyřešili, jsou si blízcí.  

Tak můžeme po vzoru svého Mistra a Pána říkat Bohu i my, když se nás 

dotkne bolestně slovo našich blízkých, kteří si také neví rady s něčím: Pane, odpusť 

jim, je toho na ně moc. Když nás přepadne pocit osamocenosti, můžeme 

povzdechnout: Má duše po tobě žízní, Pane můj Bože! Když počítáme prožité roky, 

nemělo by nám chybět Ježíšovo vědomí: Dokonáno je! Pořád se naplňuje čas, 

přibližuje se cíl…  

Drazí nemocní, bratři a sestry, chci se učit spolu s Vámi a uprostřed své práce 

vytvářet a používat taková slova, takové vzdechy, které tolik vyjadřují a skrze něž 

do našeho života vstupuje živý Pán a přidává se k naší cestě.  

S pozdravem a požehnáním + pomocný biskup Josef Nuzík 

********************************** 
NÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT A RODINU – 7. DUBNA 2018 

10:30 Pražský hrad, katedrála mše svatá s českými a moravskými biskupy hlavní 

celebrant Dominik kardinál Duka OP  

12:00 Klárov - park před stanicí metra Malostranská oběd pro přihlášené 

program pro malé i velké  fotografická výstava Svoji - o manželství a rodině 

14:00 Pochod pro život a rodinu centrem Prahy na trase Klárov - Národní třída - 

Václavské náměstí se závěrečným programem na Václavském náměstí 

16:00 Požehnání přítomným rodinám a zakončení u sochy sv. Václava 

Informace na http://pochodprozivot.cz/ 

********************************** 
PŘEJEME VŠEM FARNÍKŮM POŽEHNANÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ. 
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Z CENTRA PRO RODINU KÁNA KONICE 
Maminky se budou společně modlit za své děti va středu 4., 11., 18. a 25. dubna 

v 7.45 hodin na faře v Konici, v pondělí 9., 16., 23. a 30 dubna v 9.15 hodin ve 

Společenském domě v Ochozi a v 19 hodin na faře v Konici. 

Senioři v modlitebním setkání v Ochozi budou mít setkání ve středu 4., 11., 18. 

a 25. dubna v 9 hodin. 

Setkání seniorů ve společenství KLAS na konické faře bude po ranní mši svaté a 

adoraci v pátek 6. dubna. 

Spolčátko pro děti bude na konické faře v pátek 6. a 20. dubna od 16 hodin. 

 Ve středu 25. dubna v 18 hodin bude v konickém kostele mše svatá pro děti. 

Setkání společenství manželů bude v Konici na faře v pátek 27. dubna v 18 hodin. 

Do konce června je možné přihlásit děti ve věku 5–10 let na křesťanský 

příměstský tábor, který se bude konat v Ochozi od 16. do 20. července 2018. 

Děti přihlašujte na mailové adrese  cprkonice@ado.cz nebo na tel. 739 094 764. 
 

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

DEN MODLITEB ZA ÚCTU K ŽIVOTU  
Z rozhodnutí ČBK již od roku 1991 slavíme den Zvěstování Páně jako Den 

modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. V olomoucké 

arcidiecézi se v ten den už řadu let scházíme k bohoslužbě v Napajedlích, kde 

Anička Zelíková kdysi obětovala svůj život Bohu na smír za potraty. Bohoslužba 

se zde koná v sobotu 7. dubna. V 17.15 hod. začíná adorace, v 18 hod. mše 

svatá a po mši svaté se jde na hřbitov, kde se modlíme růženec.  
 

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

INFORMACE O SVĚTOVÉM DNI MLÁDEŽE V PANAMĚ 2019 
V roce 2019 se uskuteční Světový den mládeže v Panamě. Za přípravu, průběh 

a organizaci je zodpovědná Sekce pro mládež ČBK. Přihlášky, duchovní příprava 

a informace: https://panama2019.signaly.cz/ – konec přihlášek 

30. června 2018. Doporučujeme věk mladých od 18 let do 30 let.  
Zdroj: OLDIN) 

http://pochodprozivot.cz/#prihlaseni
mailto:fakonice@ado.cz
mailto:cprkonice@ado.cz


BOHOSLUŽBY V DUBNU 2018 
 Konice Jesenec Skřípov   

1. 7.45 
 

10.45 

 

9.15 

 Za + Josefa Veisgärbera, manželku a celou živou a + rodinu 

Za Aloise Ševčíka, rodiče Vlčkovy a Ševčíkovy, sourozence a duše v očistci 

Za farníky 

 

2. 7.45  

9.15 

 

 

10.45 

Na poděkování za všechna přijatá dobrodiní s prosbou za celou rodinu o 

další ochranu a požehnání 

Za Helenu Burianovou, manžela a živou a+ rodinu 

Za manžele Navrátilovy, syna Josefa a dceru Jiřinu 

Pondělí velikonoční 

3. 7.50   Za Víta Vogla, rodiče a sestru Úterý velikonoční 

4. 19.00   Za + Milana Hangurbadžo Středa velikonoční  

5. 6.45  

18.00 

  

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

Čtvrtek velikonoční 

6. 7.50 

19.00 

  Za + rodiče Vrbovy a Kocourkovy a živou rodinu 

Za Ludmilu a Františka Ullmanovy, rodiče a sourozence 

Pátek velikonoční  

7.   18.00 Za Rudolfa a Annu Ederovy a syna Sobota velikonoční 

8. 7.45 
 

10.45 

 

9.15 

 Za rodiče Čeplovy, Grulichovy, bratra Rudolfa a duše v očistci 

Za farníky 

 

2. neděle velikonoční 

Neděle Božího 

milosrdenství 
9. 7.50    Slavnost 

Zvěstování Páně 

10. 7.50     

11. 19.00   Za + manžela, syna a + z rodiny P.: Sv. Stanislava, biskupa a mučedníka 

12. 6.45  
18.00 

  

Za rodiče Šetlerovy, bratra a celou živou a + rodinu 

 

13. 7.50   Za rodiče Krejčí, bratra, 2 sestry a celou živou a + rodinu  

14.   18.00 Za Rudolfa Zapletala, rodiče a sourozence  

15. 7.45 
 

10.45 

 

9.15 

 Za farníky 

Za živou a + rodinu Lužných, Pinkavovu, Štefanovu, Smitalovu a duše v očistci 

Na poděkování Pánu Bohu za 60 let života s prosbou o další Boží ochranu 

a požehnání pro celou rodinu 

 

3. neděle velikonoční 

16.    Za rodiče Přikrylovy, zetě, Antonína Dostála a živé a + z rodiny  

17. 7.50     

18. 19.00   Za živé a + přátele a dobrodince  

19. 6.45  

18.00 

  

Za rodiče Křečkovy, bratra Františka a vnuka Vladimíra 

 

20. 7.50     

21.   18.00 Za farníky  

22. 7.45 

 

10.45 

 

9.15 

 Na poděkování za léta společného života v manželství s prosbou o 

požehnání pro celou rodinu a duše v očistci 

Na poděkování za léta společného života v manželství s prosbou o 

požehnání pro celou rodinu a duše v očistci 

Za Amálii Rosovu, manžela, dceru a dva syny 

 

4. neděle velikonoční 
 

23. 7.50    Sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka 

24. 7.50    Sv.: sv. Jiřího, mučedníka a sv. Fidela 

ze Sigmarinky, kněze a mučedníka 

25. 19.00   Za Jaroslava Synka, rodiče a živou a + rodinu Sv.: sv. Marka, evangelisty 

26. 6.45  

18.00 

  

Za Jenovefu Švecovu, manžela, živou a + rodinu a duše v očistci 

 

27. 7.50   Za + rodiče Kopečných, syny a duše v očistci   

28.   18.00 Za Václava a Ludmilu Růžičkovy  

29. 7.45 
 

10.45 

 

9.15 

 Za Jana Grulicha a živou a + rodinu 

Za rodiče Vařekovy a živou a + rodinu 

Za farníky 

 

5. neděle velikonoční 

30.     Sv.: sv. Kateřina Sienské 

BOHOSLUŽBY V KAPLÍCH 

Březsko 13. 4. 18.00  
Budětsko 20. 4. 18.00  

Ochoz 27.4. 18.00  

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

BOHOSLUŽBY OLOMOUCKÝCH BISKUPŮ VE SVATÉM TÝDNU 
 

Během Svatého týdne, který začíná Květnou nedělí (letos 25. března) a končí 

nedělí Zmrtvýchvstání Páně (1. dubna), budou olomoucký arcibiskup Jan 

Graubner a pomocný biskup Antonín Basler slavit několik bohoslužeb – převážně 

v katedrále, ale také na Svatém Kopečku. 

Na Květnou neděli bude arcibiskup Jan Graubner slavit mši svatou s 

připomínkou vjezdu Páně do Jeruzaléma. Bohoslužba v olomoucké katedrále sv. 

Václava začíná v 10.00. 

O Zeleném čtvrtku se vždy dopoledne koná bohoslužba se svěcením olejů 

a obnovou kněžských závazků, které se kromě arcibiskupa Graubnera zúčastní i 

množství kněží z celé olomoucké arcidiecéze. Tzv. missa chrismatis začíná v 

katedrále v 9.30. Večerní mše na památku Večeře Páně za přítomnosti 

olomouckého arcibiskupa pak tamtéž začne v 18.00. 

Na Velký pátek v 18.00 bude arcibiskup Graubner v katedrále slavit 

velkopáteční obřady na památku Umučení Páně. 

Velikonoční vigilii se křtem dospělých bude arcibiskup Jan Graubner 

slavit v katedrále sv. Václava v sobotu od 21.00. Biskup Antonín Basler bude 

tutéž vigilii celebrovat již od 20.30 v bazilice Navštívení Panny Marie na 

Svatém Kopečku. 
Neděli velikonoční, největší slavnost liturgického roku, potom arcibiskup 

Graubner oslaví od 10.00 v katedrále sv. Václava. Tuto bohoslužbu v přímém 

přenosu odvysílá Česká televize. 

Přehled všech bohoslužeb, které se ve Svatém týdnu budou slavit na území 

olomoucké arcidiecéze, je k dispozici na 

http://www.ado.cz/obsah/velikonoce-2018. 

  

POSELSTVÍ NEMOCNÝM POSTNÍ DOBA A VELIKONOCE 2018 

Vážení bratři a sestry, milí nemocní, možná se k Vám 

nějakým způsobem dostalo poselství papeže Františka k letošnímu 

26. světovému dnu nemocných. Myšlenky papeže Františka provází 

Ježíšova slova, která řekl z kříže: „Ženo, to je tvůj syn“. Potom řekl 

učedníkovi: „To je tvá matka“. (Jan 19, 26, 27). 

Tato slova, která patří mezi poslední Ježíšova slova před smrtí, poukazují na 

to, že Ježíš z kříže už nevnímal tolik zástup, ale obracel se jen k Otci a k několika 

jednotlivcům. Když doléhal k jeho sluchu výsměch zástupů, volal ke svému Otci: 

„Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí!“ Potom volal: „Žízním, … Do tvých rukou 

poroučím ducha svého … Dokonáno je!“ A těm, kteří mu byli nejblíž, řekl: „Dnes 

budeš se mnou v ráji!“ a „Ženo, to je tvůj syn, …  

To je tvá matka.“ Tímto postojem také nás Ježíš mnohému učí. Mnozí z Vás 

prožíváte svou nemoc anebo stáří na jednom místě, ve skrytosti před pohledy lidí 

kolem Vás. Ve vzpomínkách se vracíte k dřívějším dobám a času a máte zkušenost,  

http://www.ado.cz/obsah/velikonoce-2018

