PROGRAM PRO RODINY
Cestička k Bohu bude mít pokračování jako Adventní cestička k Bohu.
Na základě pozitivních ohlasů jsme se rozhodli pokračovat s programem
pro rodiny „Cestička k Bohu“. V letošním roce bude mít jinou podobu,
nebude jako jeden velký plakát, ale několik plakátků ve formátu A4.
Připravujeme takový balíček jednotlivých cestiček – adventní, postní,
májovou, růžencovou a snad i prázdninovou. Pro nadcházející dobu je
připravena Adventní cestička k Bohu 2018.
Upozorňujeme, že Cestička nebude tisknuta a distribuována tak, jak
tomu bylo v loňském roce, ale bude k dispozici ke stažení a vlastnímu
vytištění v několika barevných variantách na našich webových stránkách:
www.rodinnyzivot.cz pod záložkou Cestička k Bohu.
Centrum pro rodinu
*********************************************

DUŠIČKOVÉ ODPUSTKY
1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možné při návštěvě
kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v
očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání,
modlitba na úmysl svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě
kostela modlitbu Páně a vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek
denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li
někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech
lze takto získat odpustky částečné.
Dle nového nařízení lze plnomocné odpustky pro duše v očistci získávat
při návštěvě hřbitova již od 25. 10. za předpokladu, že není možné navštívit
hřbitov v „dušičkovém týdnu“ od 1. do 8. 11.
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"Dušičkové" pobožnosti na hřbitovech
Neděle 4. listopadu:
Konice - 14:00 hodin (sraz u kříže u horní brány)
Čtvrtek 1. listopadu:
Jesenec – 18:00 hodin mše sv.
a po ní pobožnost na hřbitově
Sobota 3. listopadu:
Skřípov - 17:00 hodin mše sv.
a po ní pobožnost na hřbitově
Hřbitov v Konici bude v „dušičkovém týdnu“ od 1. do 8. 11. Otevřen od 7:00 do 21:00 hod.

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

Z činnosti děkanátního Centra pro rodinu Kána Konice
Maminky se setkají k modlitbě za své děti v Konici na faře v pondělí 5.,
19. a 26. listopadu ve Společenském domě v Ochozi, v pondělí 5., 12.,
19. a 26. listopadu v Konici na faře v 18 hodin a ve středu 7., 14., 21. a
28. listopadu v 7.45 hodin také v Konici na faře. V Mateřském centru
Srdíčko v konickém zámku budou modlitby matek ve čtvrtek 15.
listopadu od 8 hodin.
Senioři v Ochozi budou mít setkání k modlitbě růžence a krátkému
společnému posezení ve Společenském domě ve středu 7., 14., 21. a 28.
listopadu od 9 hodin.
Setkání seniorů ve společenství KLAS bude na faře v Konici v pátek 9.
listopadu po ranní mši svaté.
Setkání manželů bude v Konici na faře v pátek 16. listopadu v 18 hodin.
Mše svatá pro děti bude v konickém kostele ve středu 28. listopadu v 17
hodin.

BOHOSLUŽBY V MĚSÍCI LISTOPADU 2018
Konice Jesenec Skřípov
1. 7.50
18:00
Za Bohuslava Mrňku, vnučku Pavlu, rodiče z obou stran a živou a +
16:30
rodinu

2.

Za + rodiče Faltýnkovy, duše v očistci a živou rodinu Novotnou
Na úmysl sv. otce
Za všechny věrné zemřelé

7.50
16:30
18:00

3.

17.00

4. 7.45
9.15
10.45
5.
x
6.
x
7. 18.00
8. 6.45
D.R. 8.30
17.00
9.
10.

7.50
17.00

11. 7.45
10.45
12.

9.15

7.50

Za Karla Dostála, manžela a bratra
Za živou a + rodinu Korkešovu
Za + biskupy, kněze a jáhny
Za Toniho Brenena a duše v očistci
Za manžela, za syny, za sestru a živou a + rodinu z obou stran
Za + rodinu Čehovskou a Pavlatovu
Za Karla Klváčka a živou a + rodinu
Za farníky
Za Věru Dostálovou, manžela a rodiče z obou stran
Za rodinu Grulichovu a Voglovu

13. 7.50
14. 18.00
15. 6.45

Za nemocnou osobu
Za živé a + kněze, kteří působili v našich farnostech
17.00

16.
17.

Za + kněze, kteří sloužili v naší farnosti
Za Anežku a Aloise Ohlídalovy, celou rodinu a duše v očistci
Za rodiče Šoupalovy a Mikulkovy a celou živou a + rodinu
Za farníky

7.50
17.00

18. 7.45
9.15
10.45
19. 7.50
20. 7.50
21. 18.00
22. 6.45

Za rodiče Hádrovy a duše v očistci
Za + rodiče a jejich + syna a celou rodinu
Za Miloslava Grulicha, rodiče a sourozence
Za farníky
Za Bohumila Muzikanta, dvoje rodiče a bratra Aloise
Za rodinu Grebeňovu…

Za Růženu a Josefa Komárkovy a duše v očistci

Slavnost
Všech svatých
Vzpomínka
na všechny
věrné zemřelé
31. neděle v mezidobí

Sv.: posvěcení lateránské baziliky
P.: sv. Lva Velikého, papeže a uč. církve

32. neděle v mezidobí
P.: sv. Josafata, biskupa a
mučedníka
P.: sv. Anežky České, panny

P.: sv. Alžběty Uherské, řeholnice

33. neděle v mezidobí

P.: zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
P.: sv. Cecílie, panny a mučednice

17.00
23.
24.

7.50
17.00

P.: sv. Ondřeje Dung-Lace, kněze
a druhů, mučedníků

Za živou a + rodinu Krejčí a duše v očistci
Za Josefa Dolínka, Františku Müllerovu a živou a + rodinu
Za Jana Grepla, manželku, Františku Zapletalovu, rodiče z obou stran a
duše v očistci

25. 7.45
10.45

Za farníky

9.15

26. 7.50
27. 7.50
28. 17.00
29. 6.45

Slavnost
KRISTA KRÁLE

Za + Jana Jakaba, manželku a celou živou a + rodinu
Za živé a + pracovníky Charity
17.00
Sv.: sv. Ondřeje, apoštola

30.

BOHOSLUŽBY V KAPLÍCH
Budětsko 9. 11.
Březsko 16.11.
Ochoz
23.11.

17.00
17.00
17.00

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

FARNÍ POUŤ 2018
Cílem naší třídenní farní pouti byly jižní Čechy. Ubytování jsme měli ve městě
Velešín. Místní region se jmenuje Pomalší podle řeky Malše. Ve Velešíně jsou dva kostely
– jeden, zasvěcený sv. Václavovi, ten je funkční, a druhý, odsvěcený, přestavěný na byty.
Město je to malebné, menší náměstíčko, dále přehrada, která se jmenuje Římovská.
V pondělí jsme navštívili poutní kostel v Dobré Vodě a pak město a hrad Nové Hrady.
Barokní poutní kostel zasvěcený Panně Marii Těšitelce je vyhledávaný pro svou
léčivou vodu, která pramení pod kostelem. Jsou doložená mnohá zázračná uzdravení. Když
vejdete do tohoto kostela, tak se rázem ocitnete v „domě zlata“. Oltář od země až po strop
celý pozlacený, uprostřed obraz Panny Marie. Boční sochy svatých i varhany – vše zlaté.
Po mši svaté, kterou jsme v tomto krásném kostele měli, si mnozí nabrali zázračnou vodu,
vyfotili jsme se a pokračovali dále.
Nové Hrady, město i hrad, se jmenují stejně. Prohlídka gotického hradu. Dále, kdo
chtěl, tak mohl navštívit přírodní park. Tento park se jmenuje Tereziino údolí, je osázený
cizokrajnými dřevinami, doplněný řadou staveb, z nichž největší atrakcí je umělý vodopád.
Údolím protéká říčka Stropnice. Pro pěší i cyklisty vede parkem naučná stezka. Skoro
všichni farníci si park prohlídli a kdo nechtěl šlapat, tak bylo co prohlížet i ve městě Nové
Hrady. Park je proto výjimečný, jelikož už je přes 300 let starý, založený bývalými majiteli
hradu, a dodnes slouží k procházkám a odpočinku.
V úterý jsme doputovali do Českého Krumlova. Toto překrásné město, rozdělené
jakoby na dvě části meandrující Vltavou, si uchovalo historický ráz. Renesance, gotika,
baroko, sgrafitová výzdoba domů na náměstí i v přilehlých uličkách – to vše na vás dýchne
a působí. A ještě všudypřítomná věž krumlovského zámku.
Chrám svatého Víta, kde jsme měli mši svatou. Gotický chrám zase překrásný. S tím
pražským jen shoda v zasvěcení stejným světcům. Po mši sv. prohlídka krumlovského
zámku. Vlastně nejdříve to byl hrad založený Vítkovci, jedním z nejmocnějších rodů
v tehdejších Čechách. Další rody hrad rozšířily o zámek. Proto komplex budov hradu i
zámku. Prohlídka to byla pěkná i poučná. V Českém Krumlově je toho tolik k vidění a
objevování, že nevíte co dříve. Plášťový most přiléhající k zámku – odtud je úchvatný
pohled na město a řeku pod vámi, na divadlo s otáčivým hledištěm, okolí zámku, na město
se svými obchůdky, sklepní hospůdky. No prostě celý den vám pomalu nestačí, abyste vše
prošli a viděli. Český Krumlov, perla jižních Čech, právem zapsaný na seznam Unesco.
Ve středu po mši svaté ve Velešíně v kostele sv. Václava odjíždíme do Rakouska.
Tam nás čeká prohlídka kláštera v Melku. Barokní klášter, krásné okolí, upravené zahrady
s vodotrysky, kvetoucí keře a výhled na majestátní Dunaj.
Prohlídka v klášteře byla bez překladatele, ale i tak jsme pochopili a porozuměli.
Kostel v Melku. Ani nevím, jestli na našich poutích jsme viděli tak honosný chrám. Byl
skvostný, až se tajil dech.
Vraceli jsme se do Čech a projížděli kolem Dunaje – na jedné straně silnice a na druhé
stráně s vinicemi.
Farní pouť se určitě všem účastníkům líbila. Vraceli jsme se domů posilněni
společnými modlitbami a celým naším společenstvím. Dá-li Pán Bůh, nashledanou příští
rok.
Křížková Anna

