V tomto roce jsem chtěl tento obraz vyfotit lépe pro použití na výstavu
konických umělců, která se konala v galerii místního zámku a kde byly také
umístěny obrazy JUDr. Mojmír Dostála. Ale jaké bylo mé překvapení až zděšení,
když jsem přijel do Určic a obraz nikde. V kostele jsem našel pana kostelníka, který
si obraz uvědomoval a řekl mi, že se v Určicích objevil asi v roce 1986, kdy zde byl
farářem P. Jiříček, ale že se před pár lety maloval kostel, obraz se poškodil, tak byl
dán do stodoly, kde jej našel umělecký kovář pan Oldřich Hrubý a ten jej se
souhlasem farnosti někam odvezl. Po telefonickém rozhovoru s panem Hrubým
jsem se dozvěděl, že obraz byl převezen do Kojetína, a dal mi kontakt na P. Pavla
Ryšavého, který nechal obraz zrestaurovat a umístil jej ve zdejším kostele. S otcem
Ryšavým mám dohodnout schůzku na prohlídku a nafocení obrazu. Doufám, že jej
najdu na nějakém důstojném místě a budu moct předat historii tohoto díla
kojetínským farníkům, a nechám na našem otci P. Milanu Ryšánkovi, jakým
způsobem se ošetří majetkové vztahy k této, i když ne v současné době umělecké
památce.
Tak končí tato pohádka o jednom obraze s poměrně šťastným koncem.
(J. Procházka)
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Přijměte pozvání na oslavu patrocinia konického kostela
Narození Panny Marie v neděli 9. 9. 2018
mše svatá v 9:30 hod. a poté posezení na farním dvoře
***********************************

Z činnosti děkanátního Centra pro rodinu Kána Konice v září 2018
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Maminky se setkají k modlitbě za své děti v Konici na faře v pondělí 3.,
10., 17. a 24. září v 19 hodin, ve středu 5., 12., 19. a 26. září v 7.45 hodin.
V Mateřském centru Srdíčko budou modlitby matek v úterý 18. září od 8
hodin a ve Společenském domě v Ochozi v pondělí 10., 17. a 24. září v
9.15 hodin. Ke společné modlitbě srdečně zveme další maminky.
Senioři v Ochozi se budou společné modlit růženec ve středu 5., 12., 19. a
26. září v 9 hodin ve Společenském domě.
Mše svatá na začátku školního roku bude sloužena pro školáky a studenty
v konickém kostele ve středu 5. září v 18 hodin. Na závěr mše svaté budou
školákům požehnány školní pomůcky a batohy.
Setkání seniorů ve společenství KLAS bude na faře v Konici v pátek 7. září
po ranní mši svaté a adoraci (přibližně v 9 hodin).
Setkání manželů bude v Konici na faře v pátek 21. září v 18 hodin.
Triduum Hnutí Modlitby matek se uskuteční od pátku 28. do neděle 30.
září.
V sobotu 29. září v 15 hodin společně oslavíme ve Společenském domě v
Ochozi šesté výročí vzniku Centra pro rodinu Kána. Srdečně zveme na
malé pohoštění rodiče, děti, seniory, dobrovolné spolupracovníky a
všechny sympatizující.

BOHOSLUŽBY V ZÁŘÍ 2018
Konice Jesenec Skřípov
1.
18.00 Za manžele Streitovy
Za Marii Novákovou a manžela
2. 7.45
Za Oldřicha Pinkavu, syna, dceru, dvoje rodiče, příbuzné a duše v
9.15
očistci
10.45
Za farníky
3. 7.50
Za P. Václava Rozsívala, sestru Ludmilu a manžela
4. 7.50
5. 19.00
6.

6.45

7.

7.50
19.00

18.00

8.

18.00

9.

8.00
9.30

10.
11.
12.
13.

7.50
7.50
19.00
6.45
18.00

14. 7.50
15.

18.00

16. 7.45
9.15
10.45
17.
18.
19.
20.

Na jistý úmysl
Na poděkování Pánu Bohu za všechny milosti s prosbou o Boží
požehnání pro celou rodinu
Na poděkování za dar kněžství
Za rodinu Vařekovu, Květenských a vnuka Radka
Za rodiče Dostálovy a syna a celou živou a + rodinu
Za živou a + rodinu Benešovu
Za Agnes a Adolfa Staffovy, syny Ludvíka a Alfréda, za vnuka
Ludvíka a za Filomenu Schönovu
Za farníky
Na poděkování za společná léta života v manželství a celou rodinu
Za Josefa Horáka, rodinu Rozsívalovu a snachu
Za Bohuslava a Vlastu Jamborovy a duše v očistci
Za Jiřinu a Antonína Pospíšilovy, jejich rodiče a děti
Za + Marii Grebeňovu, manžela, jejich rodiče, sourozence…
Za Josefa Švece, manželku, živou a + rodinu a duše v očistci
Za Miroslava Doseděla, syna Miroslava a živou a + rodinu
Za rodiče Píšovy a Hanzalovy, za syny Josefa a Františka
Za + Františka a Marii Kutých, syna Jaroslava a všechny + z rodiny
Za Josefa a Růženu Komárkovu
Za farníky

PŘÍBĚH JEDNOHO OBRAZU
Byl jednou jeden …, tak většinou začínají pohádky, ale nevím, zda se v tomto
případě jedná o pohádku.
22. neděle v mezidobí
P.: sv. Řehoře Velikého, papeže
a učitele církve

Sv.: Narození Panny Marie
FARNÍ DEN KONICE

23. neděle v mezidobí

P.: sv. Jana Zlatoústého, biskupa
a učitele církve
Sv.: Povýšení Svatého Kříže
P.: Panny Marie Bolestné

24. neděle v mezidobí

Za Jana Svobodu, manželku, zetě a vnuka a živou a + rodinu

7.50
6.45
19.00
6.45

Za + Milana Hangurbadža
18.00

Za rodiče, jejich sourozence z obou dvou stran, vnučku, zetě a manžela

9.15

18.00 Za farníky
Na poděkování Pánu Bohu za 45 společně prožitých let s prosbou na
přímluvu P. Marie za ochranu, pomoc a požehnání pro celou rodinu
Za živou a + rodinu Lexovu a Hrouzovu

21. 7.50
22.

23. 7.45
10.45

P.: sv.Ondřeje Kim Taegona,kněze a
Pavla Hasanga,druhů mučedníků
Sv.: Sv. Matouše, apoštola a evangelisty

25. neděle v mezidobí

Na poděkování za přijatá dobrodiní a všechny moje dobrodince

24. 7.50
25.
x
26. 7.50
27. 6.45

28. 7.45
9.15
29.

18.00

Za živé a + pracovníky Charity
Za manžela, za oba syny, za duše v očistci
Za Aloise Ševčíka, rodiče z obou stran, sourozence a duše v očistci

P.: sv. Vincence z Paula, kněze
SLAVNOST SV. VÁCLAVA,

Za živou a + rodinu Bukovcovu a Ludvíkovu

Sv.: sv. Michaela, Gabriela
a Rafaela, archandělů

Za farníky
Za Ladislava Buriana, rodiče a Marii Jedličkovu a duše v očistci
Na poděkování Pánu Bohu za 45 let manželství s prosbou o ochranu a
pomoc pro celou rodinu

30. 7.45
9.15
10.45

mučedníka, hlavního patrona
českého národa

26. neděle v mezidobí

BOHOSLUŽBY V KAPLÍCH
Březsko
Budětsko

Ochoz

14.9.
21.9.

18.00
18.00

29.9. 14.00 Za živé a zemřelé občany obce Ochoz

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

Takže jinak. Přistěhoval jsem se do
Konice v roce 1985, a protože jsem
pocházel z jiné farnosti, tak jsem
o historii a dění ve farnosti moc
nevěděl. Až časem jsem byl vtažen do
činnosti farnosti a začal se zajímat více
i o historii a čerpal jsem také
z vyprávění farníků - pamětníků. Mimo
jiné se hovořilo i o postním obraze
Ukřižovaného Krista, který maloval
konický umělec JUDr. Mojmír Dostál.
Jsou na něm zobrazeny postavy: Kristus
- Zeno Dostál, sv. Jan - Antonín Kryl,
Máří Magdaléna - paní Tomášková,
Panna Maria - ? Tento obraz se v postní
době stěhoval před obraz narození
Panny Marie na hlavním oltáři, aby se
na Velký pátek opět umístil do kaple
Bolestné Panny Marie.
Po zvolení do pastorační rady,
jsem se ptal: „Kde se tento obraz
poděl?“ Bylo mi naznačeno, že P.
Miloslav Blažek jej někam převezl, ale
neví se přesně kam. Začal jsem pátrat a
v roce 2011 jsem ho našel v kostele sv.
Jana Křtitele v Určicích, kde jsem si
ho vyfotil a informoval na pastorační
radě: „Hurá, já ho našel.“ Obraz byl
umístěn jako oltářní – na bočním
oltáři, byl jsem přesvědčen, že se tak
velký obraz nemůže nikde ztratit.
Postní obraz od pana JUDr. Mojmíra
Dostála (otec Zeno Dostála - režiséra
v Praze na Barandově), který se v postní
době umisťoval před obraz narození
Panny Marie na hlavním oltáři.

