Kurs byl završen mší svatou, kterou sloužil Mons. Hrdlička spolu s dalšími
kněžími děkanátu, na závěr pak lektoři obdrželi osvědčení. Účast na kursu je
obohacující pro všechny, ať už mají mnohaleté lektorské zkušenosti a práci
s mluveným slovem se třeba profesně věnují nebo s lektorskou službou začínají,
popřípadě ji teprve zvažují. Velké poděkování pak patří otci Norbertu Hnátkovi a
farníkům z Luké za laskavé přijetí na jejich faře a pohostinnost
Na závěr úryvek z malé brožurky otce Hrdličky „Vezmi a čti“, kterou pro
lektory Božího slova sestavil:
„Lektor je ten, kdo čte toto Boží slovo v liturgii. Nemluví za sebe, není to
jeho osobní sdělení, stává se v té chvíli, dá se bez nadsázky říci, služebníkem a
mluvčím samého Boha. … Posluchač snadno pozná, zda lektor sám ví, co čte, zda
se na svůj úkol připravil, zda je textem sám osloven a odpovědně zaujat“.
Kateřina a Jan Kubalčíkovi, účastníci kursu

************************************
V sobotu 14. července bude děkanátní pouť v Olomouci děkanátu Konice
a Svitavy za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání. Současně proběhne
i pouť se sv. Markétou (Margitou), jejíž životopis přinášíme níže.
Téma dne: Radost rodiny v daru života a víry
Svatá Markéta, pocházela z rodiny pohanského kněze. O matku Eutychii přišla velmi
brzy a otec Edesios ji svěřil na výchovu ženě, kterou její rodiče znali a uznávali za
dobrou ženu. Nevěděli ale, že je křesťanka a svým životem svědčí o Kristu. Ona přivedla
k víře i malou Markétku. Když to její otec zjistil, vyhnal ji z domu pást ovce. Nevíme, jak
prožíval její kruté mučení a zda litoval svého činu. Nespekulujme. Ptejme se: na jaká je
sousedova rodina, ale ta naše, moje… Jak žiji svou víru? Jak ji žijí mé děti? Způsobuje
v naší rodině víra radost? Projevujeme ji skutky lásky vůči ostatním lidem? Nejen vůči
vlivným lidem, ale i vůči těm, kteří jsou v jakékoliv nouzi? Hlásám svoji víru, protože ji
považuji za hodnotnou? Jakou má pro mne hodnotu? Za co jsem ochotný ji vyměnit? Za
nic? A co jsem s ní udělal včera, před týdnem,…? Jestliže je moje víra takto živá, co bych
udělal, kdyby moje děti povolal Pán k službě? Je moje víra tak živá, aby zapalovala a
umožňovala přijmout dar povolání? Podporuji svojí vírou ty, kteří jsou již povolaní? Jistě
najdeme spousty dalších otázek, nad kterými je třeba se znova zamýšlet. Tato pouť nám
dává příležitost a čas:

15.00 Modlitba růžence
16.00 Adorace
17.00 Mše svatá s předáním ostatků sv. Markéty Antiochijské
Přeprava ostatků skauty na kolech
19.30 Příjezd cyklistů do Kroměříže
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Z činnosti Centra pro rodinu Kána Konice v červnu 2018
Setkání seniorů ve společenství KLAS na konické faře bude po
ranní mši svaté a adoraci v pátek 1. června.
Maminky se budou společně modlit za své děti v pondělí
4., 11. a 25. června v 9.15 hodin ve Společenském domě
v Ochozi, v pondělí 4., 11. a 18. června v 19 hodin na faře
v Konici, ve středu 6., 13. a 27. června v 7.45 hodin na faře
v Konici a v úterý 19. června v 8 hodin v MC Srdíčko v zámku
v Konici.
Modlitební setkání seniorů v Ochozi bude ve středu 6., 13., 20.
a 27. června od 9 hodin ve Společenském domě.
V pátek 15. června v 18 hodin bude setkání společenství
manželů na faře v Konici.
Skřivánci budou zpívat při mši svaté v Jesenci v neděli 17.
června.
Triduum Hnutí Modlitby matek se uskuteční ve dnech 22. – 24.
června.
V neděli 24. června bude v Konici na farní zahradě odpoledne
pro děti, které bude zakončené v 18 hodin táborákem.
Mše svatá pro děti na závěr školního roku bude ve středu
27. června v 18 hodin.
************************************
Zapisování mší svatých na 2. pololetí roku 2018:
V Konici v neděli 3. 6. 2018 od 17.00 hod. a v pondělí 4. 6. 2018 po ranní mši svaté.
V Jesenci ve čtvrtek 7. 6. 2018 po večerní mši svaté.
Setkání členů pastoračních rad
Farnost Jesenec: ve čtvrtek 21. 6. 2018 po večerní mši svaté. v 18.45 hod.
Farnosti Konice a Skřípov: v pondělí 25. 6. 2018 v 18.30 hod.

KURZ LEKTORŮ
BOHOSLUŽBY V ČERVNU 2018
Konice Jesenec Skřípov
1. 7.50
19.00
2. 14.00
18.00

3.

8.00
9.30

4.

7.50

5.

x

6.
7.

19.00
6.45

8.

7.50
19.00

Za + rodiče Vrbovy a Kocourkovy a živou rodinu
Za Bronislavu Pokornou, syna, živou a + rodinu a duše v očistci
Za živé a + pracovníky a klienty Charity - 25.výročí
Za Marii a Hermana Ošlejškovy
Za Jana Koldu, rodiče, sourozence a duše v očistci
Za Metoděje Horáka, celou živou a + rodinu
Na poděkování za dar života a ochranu Boží pro celou rodinu a +
Arnošta Částku
Sv. Hostýn – pouť kněží za vlastní posvěcení

P.: sv. Justina, mučedníka

9. neděle v mezidobí
SLAVNOST
TĚLA A KRVE PÁNĚ
P.: sv. Bonifáce, biskupa a
mučedníka

Za rodiče Polcrovy a celou živou a + rodinu
Za + manžela Františka a živou rodinu
18.00

9.

18.00

10. 7.45
10.45

9.15

Za Annu Opletalovu, manžela, děti, rodiče a sourozence
Za Josefa a Kristýnu Koutnou a celou živou a+ rodinu
Za Jiřího Ericha a prarodiče Kvapilovy

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO
SRDCE JEŽÍŠOVA
P.: Neposkvrněného Srdce
Panny Marie

Za Aloise Skaličku, manželku Květu a zetě Františka
Za farníky
Za děti, které přistupují k 1. sv. přijímání a jejich rodiny

10. neděle v mezidobí
Konice
1. sv. přijímání dětí

Za rodinu Pajchlovu, syna, zetě, rodinu Slámovu a duše v očistci

11.
x
12.
x
13. 19.00
14. 6.45

Za Antonii Říhovu, sourozence a duše v očistci
Za Marii Dolínkovu, manžela, syna a rodinu Hajnovu

P.: sv. Antonína z Padovy, kněze a uč. církve

18.00
15.
16.

7.50
18.00

17. 7.45
10.45

9.15

Na jistý úmysl
Za Otýlii a Leopolda Schusterovy
Za farníky
Za Antonína Faltýnka a rodiče z obou stran
Za Marii Novákovou, manžela a sestru

11. neděle v mezidobí

Za farníky
Charita
Na poděkování za 30 let společného života

18. 7.50
19. 13:00
20. 19:00
21. 6.45

P.: sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
18.00

22.

7.50

23.

18.00

24. 7.45
10.45

9.15

25. 7.50
26. 7.50
27. 18.00
28. 6.45

Na poděkování Pánu Bohu za dar života s prosbou na přímluvu P.
Marie o ochranu a pomoc pro celou rodinu
Za farníky
Za živou a + rodinu Reitrovu a Kalábovu
Za Pavla Štefana, otce, živou a + rodinu Konečných, Štefanovu,
Skopalovu a Svobodovu
Za živou a + rodinu Škrabalovu, Jevických a duše v očistci
Za + Ladislava Vybírala, Františka Studeného, rodiče a duše v očistci

Za rodinu Bisoňovu, živou a + rodinu

7.50
19.00

30.

12. neděle v mezidobí

Za rodinu Rozehnalovu, rodiče a duše v očistci
18.00

29.

SLAVNOST: NAROZENÍ
SV. JANA KŘTITELE

18.00

Za Květoslavu Zapletalovu a rodiče

P.: sv. Ireneje, biskupa a
mučedníka
SLAVNOST: SV. PETRA
A PAVLA, APOŠTOLŮ
Sv.: Výročí posvěcení katedrály
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI SKŘÍPOV

BOHOSLUŽBY V KAPLÍCH
Březsko
Ochoz

15.6.
22. 6.

18.00
18.00

V pořadu bohoslužeb mohou nastat změny, v tom případě budou ohlášeny při nedělní mši svaté.
V případě, že bude pohřební mše svatá, tak v tento den mše svatá dle pořadu bohoslužeb nebude.

Významnou součástí slavení mše svaté, ale i při jiných náboženských
obřadech, je čtení Božího slova. Tuto službu může vykonávat jak lektor z řad
duchovenstva, tak také někdo z laiků. Služba lektora Božího slova vyžaduje
určitou interpretační schopnost a dovednost při práci s textem, proto je
v Arcibiskupství olomouckém podpoře lektorů a jejich přípravě věnována
pozornost.
Od roku 2003 je realizován kurs „čtení Božího slova při liturgii“, který je
otevřený pro všechny, kdo se zamýšlejí této službě věnovat, stejně jako pro již
aktivní lektory, kteří zde mohou získat novou inspiraci. Dosud kursem prošlo již
více než 2000 účastníků z mnoha děkanátů olomouckého arcibiskupství a
v období ledna až dubna letošního roku byl další cyklus tohoto kursu pořádán
také pro lektory z farností konického děkanátu. Po čtyři sobotní dopoledne se na
faře v Luké scházelo několik desítek účastníků všech věkových skupin, různých
profesí, s odlišnou zkušeností s lektorskou činností. Pro účastníky byla velmi
povzbuzující také přítomnost duchovních otců z jejich farností a jednotlivá
setkání byla zahájena a zakončována společnou modlitbou.
První setkání bylo věnováno Písmu svatému a vedl jej významný český
biblista a překladatel doc. Petr Chalupa, Th.D., který působí také na
Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci. Velmi srozumitelným
způsobem poskytl pohled na Bibli jako celek, představil způsob jejího členění,
ozřejmil, jak se v textu orientovat a poukázal na zvláštnosti jednotlivých částí
Bible, které mohou být lektorovi nápomocné pro porozumění významu úryvku
textu čteného při liturgii. Na závěr setkání se rozpoutala živá diskuse o některých
novějších překladech textů Písma svatého.
Druhé a třetí setkání vedla MgA. Martina Pavlíková, absolventka oboru
herectví na JAMU, která dříve v herecké profesi působila. Jako zkušený hlasový
profesionál účastníky kursu nejprve velmi živou formou s mnoha praktickými
příklady seznámila se zvukovou podobou českého jazyka, s pravidly spisovné
výslovnosti a hlasovou a mluvní technikou. Následně pak lektoři absolvovali
„praktickou přípravu“ přímo v prostorách kostela, při které jim paní Pavlíková
pomáhala, jak čtení z Písma svatého zvládnout co nejlépe a vyvarovat se
obvyklých chyb mluvené řeči – s citlivým přihlédnutím ke zkušenostem každého
z nich.
Poslední setkání vedl emeritní biskup Mons. Josef Hrdlička, který od
počátku přípravu lektorů v Arcibiskupství olomouckém podporoval, a z jehož
podnětu také kurs pro lektory vznikl. Ve své přednášce poukázal na duchovní
rozměr lektorské služby, zodpovědnost lektora při předávání Božího slova, ale
také na přínos pro samotného lektora. Přednášku oživil řadou zajímavých zážitků
spojených se čtením Písma svatého, s nimiž se za dobu svého dlouholetého
působení setkal.

