
 

 

 

V Konickém regionu proběhne tradiční Tříkrálová sbírka ve dnech 4. až 6. ledna 2019.  

Sbírka bude zahájena Mší svatou s požehnáním koledníkům   

v pátek  4. ledna 2019 v 18.00 v Konickém farním kostele. 

Hlavním dnem koledy bude sobota 5. 1. 2019. 

V roce 2019 je obecným účelem Tříkrálové sbírky: 

Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. 

Sbírka svou šíří a zaměřením je důkazem solidarity ve společnosti, prostředkem pro sdílení odpovědnosti, 

nezávisle a pružně reagovat na potřeby lidí potřebných a lidí v nouzi. 

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

PASTÝŘSKÝ LIST OHLEDNĚ ZÁVAZKŮ MŠÍ SV. MEŠNÍCH FUNDACÍ 
Drazí bratři a sestry, 

naši předkové v dějinách často odkazovali farnostem a kostelům své majetky, 

které sloužily k obživě kněží nebo údržbě kostelů (farní pole či lesy). V darovacích 

smlouvách bývaly dohodnuty závazky vůči dárcům, nejčastěji pravidelné sloužení 

mší svatých za duše zemřelých dárců. Povinnost slavení mší svatých za dárce trvala, 

dokud měl obdarovaný z daru užitek. 

Po zabrání majetku státem v roce 1948 církev neměla z tohoto majetku žádný 

užitek. Proto nemusela plnit povinnosti plynoucí z darů. V restitucích se některé 

majetky vrátily, za některé byla proplacena finanční náhrada. Protože z nich má 

církev zase užitek, obnovila se i povinnost modlitby za zemřelé dárce. Protože ale 

dnes už není možné dohledat jednotlivé smlouvy, obrátili se čeští a moravští 

biskupové na Svatý stolec s prosbou o řešení. 

Svatý stolec stanovil, že každý kněz, který stojí v čele farnosti (v případě, že 

spravuje více farností, pak se počítá jen jedna, včetně i nově založených farností a 

také těch, které žádné majetky neměly) má povinnost během následujícího 

liturgického roku slavit deset mší svatých za zemřelé dárce. Tím bude navždy 

povinnost splněna. Prosím věřící, aby se těchto mší svatých účastnili v hojné míře a 

společně se modlili za dárce, z jejichž darů mají užitek i dnešní farnosti. Prosím 

dnešní dárce, kteří prosí o mše svaté za své zemřelé, aby tentokrát upřednostnili 

plnění povinnosti společného slavení mší svatých za tyto zesnulé dárce, nebo 

souhlasili s tím, že na jejich úmysly budou mše svaté sloužené jinde. 

Všem děkuji za přijetí výzvy a každému ze srdce žehnám  

  + Jan Graubner, arcibiskup olomoucký 
 

Zpravodaj farností Jesenec, Konice a Skřípov 
Toto číslo vyšlo: 30. listopadu 2018                                                           
Redakční rada: P. Milan Ryšánek, Martin Bílý, Jitka Bílá 
Počet výtisků: 280  
Vydáváno pro vnitřní potřeby farností  

Kontakt:  

Římskokatolická farnosti Konice, Smetanova 101 
tel.: 582 396 370 e-mail: fakonice@ado.cz, 

www.farnostkonice.cz 

     ZPRAVODAJ 
      FARNOSTÍ 
       JESENEC, KONICE  

            A SKŘÍPOV 
prosinec 2018 

Z PROGRAMU CPR KÁNA KONICE NA PROSINEC 
Maminky se budou společně modlit za své děti v pondělí 3. a 10. prosince v 9.15 

hodin ve Společenském domě v Ochozi a také večer 3. prosince v 18 hodin na 

faře v Konici, ve středu 5., 12. a 19. prosince v 7.45 na faře v Konici. 

Modlitební setkání seniorů ve Společenském domě v Ochozi bude ve středu 5. a 12. 

prosince od 9 hodin. 

Společenství seniorů KLAS bude mít setkání v Konici na faře v pátek 7. prosince po 

ranní mši svaté a adoraci. 

V neděli 30. prosince o svátku Svaté Rodiny bude pro vás připravena premiéra 

vánoční scénky Vánoční dar v provedení spolča BETA. Všichni farníci, jste 

srdečně zváni! 

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

VÁNOČNÍ KONCERT – 26. 12. 2018 v 17:00 hod.  

v chrámu Narození Panny Marie v Konici. 

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

ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ MŠÍ SVATÝCH 
Mše sv. na I. pololetí r. 2019  v Konici se budou zapisovat v neděli 9. 12. 2018 po 

skončení adorace v 17:00 hod. a v pondělí 10. 12. 2018 po ranní mši sv. 

Příležitost pro předvánoční svátost smíření: 

- ve farnosti Jesenec bude ve čtvrtek 20. 12. od 15.30 do 17.00 hod. (přede mší svatou). 

- ve farnosti Konice v sobotu 22. 12. dopoledne od 8.30 do 10.30 hod. 

- ve farnosti Skřípov v sobotu 22. 12. odpoledne od 16.30 do 17.00 hod. 

********************************* 
Rosu dejte nebesa shůry…“ je text z adventní písně, ale i adventní přípravy na 

Vánoce pro děti i dospělé. Ano, potřebujeme vláhu, jejíž nedostatek pociťují zvláště 

zemědělci. Otec arcibiskup vyzýval celý rok k modlitbě za déšť. Ovšem v důsledku 

tohoto nedostatku ho začínají pociťovat všichni konzumenti potravin. – Třeba jen 

proto, že jsou dražší… A přesně to je to, co vzbuzuje touhu po vláze. – Stává se nám 

cennější – dražší. Jako žíznivý na poušti, jak by jen rád našel oázu se studnou…  
 

    Duchovní vyprahlost by nás taky měla vést k „pramenům“ nevysychajícím. 

Tušíme, kde je najdeme… víme, jak z nich nabrat „vodu“… Prožijme advent v této 

touze a Vánoce ať jsou svátky radosti ze znovuobjevení těchto „pramenů“.  
 

Za redakci farního zpravodaje přeje smysluplně = duchovně prožitý Advent i Vánoce. 

o. Milan 

mailto:fakonice@ado.cz
http://www.farnostkonice.cz/


BOHOSLUŽBY V PROSINCI 2018 
 Konice Jesenec Skřípov   

1.   17.00 Za Aloisii Slunskou, manžela a rodiče  

2. 7.45 
 

10.45 

 

9.15 

 Za živou a + rodinu Čeplovu a Růžičkovu 

Za rodiče Opavské a Kubovy a celou živou a + rodinu 

Za farníky 

 

1. neděle adventní 

3. 7.50   Na jistý úmysl a celou živou a + rodinu P.: sv. Františka Xaverského, kněze 

4. 7.50   Za Jarmilu a Miroslava Antlovy a duše v očistci  

5. 18.00   Na poděkování za přijatá dobrodiní  

6. 6.45  

17.30 

 Za rodinu Crhonkovu a Dosedělovu a živou a + rodinu 

Za snoubence v našem děkanátu 

 

7. 7.50 

18.00 

  Za Anežku Páleníkovu, manžela a celou živou a + rodinu 

Za Jaroslava Synka, rodiče a živou a + rodinu 

P.: sv. Ambrože, biskupa a uč. církve 

8. 7.45 

 

 

 

9.15 

 
 

17.00 

Za Janu Ulmanovu, bratra a rodiče Jáchymovy  

Za rodiče Vysloužilovy a syna Miloslava 

Za živé a + členy živého růžence 

Slavnost: Panny Marie počaté 

bez poskvrny prvotního hříchu 

9. 7.45 
 

10.45 

 

9.15 

 Za živou a + rodinu Voglovu, Ševčíkovu a Grulichovu 

Za farníky 

Za Filoménu Svobodovu, manžela, zetě a vnuka 

 

2. neděle adventní 

10. 7.50   Za Františka, Vojtěcha a Stanislava Korkeše  

11. 7.50     

12. 18.00     

13. 6.45  

17.00 

 Za + Františka Blechtu a celou živou a + rodinu 

 

P.: sv. Lucie, panny a mučednice 

14. 7.50    P.: sv. Jana od Kříže, kněze a uč. církve 

15.   17.00 Za Marii Šejnohovu, manžela a syna Pavla  

16. 7.45 
 

10.45 

 

9.15 

 Za + rodiče Kopečných, syny a duše v očistci 

Za Josefa Švece, dvoje rodiče s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu 

Za farníky 

 

3. neděle adventní 

17. 7.50     

18. 7.50     

19. 18.00   Na poděkování za dar života a za všechny přátele a dobrodince  

20. 6.45  

17.00 

 Za Jaromíra a Josefa Rozsívalovy 

Za + manžela, rodiče, bratry a celou živou a + rodinu 

 

21. 7.50   Za + manžela, syna a celou živou a + rodinu  

22.   17.00 Za farníky  

23. 7.45 
 

10.45 

 

9.15 

 Za + Františka Reitra, bratra, rodiče a rodinu Kalábovu 

Za rodiče Chytilovy, Popelkovy a celou živou a + rodinu 

Za Ladislava a Janu Růžičkovy, rodiče z obou stran s prosbou o dar 

zdraví pro celou rodinu 

 
4. neděle adventní 

 

24.  

23:00 

21.00  

 

Za Annu Koutnou, manžela, syna a živou a + rodinu 

Za živou a + rodinu Kočí 

 

Štědrý den 

25. 7.45 
 

 

10.45 

 

 

9.15 
  

Za + Josefa Weisgärbera, manželku dceru a celou živou a + rodinu 

 

SLAVNOST: 

NAROZENÍ PÁNĚ 

26. 7.45 
 

 

 

 

 

9.15 
 

 

10.45 

Za + Ladislava a Jiřinu Fantýnkovy a celou živou a + rodinu 

Za živou a + rodinu Faltýnkovu a Popelkovu 

Za Jarmilu Sedláčkovu 

 

 

Svátek sv. Štěpána 

27. 6.45  

 X XX  

 Za Anežku Drešrovu, manžela, rodiče a sourozence Sv.: sv. Jana, apoštola  

a evangelisty 
28. 7.50   Za Josefa Horáka, dva bratry, dvě švagrové a rodiče Sv.: svatých Mláďátek, mučedníků 

29.   17.00 Na poděkování za uplynulý rok a za duše v očistci  

30. 7:45 

 

10:45 

 

9:15 
 

 Na poděkování za 75 roků života s prosbou o ochranu a pomoc pro 

celou rodinu 

Za živou a + rodinu Hajkrovu, Staroštíkovu a Holubovu 

Za farníky 

Sv.: SVATÉ RODINY 

Ježíše, Marie a Josefa  

31. 17.00 
 

 

 

 

 

 

 Za farnosti na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží 

požehnání do roku dalšího 

 

 

 

 

Adventní příprava pro děti i dospělé 

ROSU DEJTE, NEBESA, SHŮRY 
 

V době adventní nás každoročně provází píseň Rosu dejte, nebesa, shůry. 

Její latinská verze Rorate caeli dala vznik již zdomácnělému slovu roráty, které 

označuje časnou ranní mši v době adventní (původně mariánskou). O co vlastně v 

této písni prosíme? O vláhu pro vyprahlou zemi, kterou v současnosti naše 

příroda potřebuje? Lidé od nepaměti věděli, že voda znamená naději a život. 

Spasitel znamenal pro židy velkou naději, proto o něj prosili s velkou vroucností. 

Starozákonní obraz vyschlé krajiny a prosba o vláhu nádherně vystihuje velkou 

touhu, s jakou izraelský národ očekával Mesiáše. Slova proroka Izaiáše o tom, že 

vyrazí výhonek z kořene Jesse (srov. Iz 11,1–10), ani další starozákonní texty 

plné naděje se netýkají jen lidí před mnoha tisíci lety. Týkají se také nás, 

protože i náš život a naše vztahy k druhým lidem jsou často vyschlé. Spasitel 

přichází i dnes do „pustiny“ našeho všedního života. Zkusme proto během 

adventu „zavlažovat“ naše vztahy, pozvat Ježíše Krista do našich rodin, do práce 

nebo do školy. Dovolme mu, aby naše vztahy proměnil, a tak mezi námi mohl 

vyrůst kousek nebe. 

 

Letošní adventní příprava byla inspirována výše uvedenou adventní písní. 

Jejím hlavním motivem jsou KAPKY – „rosa shůry“ a KOŘEN JESSE s 

výhonky, který symbolizuje naději vrcholící v příchodu Spasitele. Do adventní 

aktivity se mohou zapojit, jistě rády, nejen děti, ale také dospělí. 

 

Na panelu v kostele bude jednoduchý 

motiv připomínající pustou krajinu a pařez 

(kořen Jesse). Ten budeme v době adventní 

„zavlažovat“. Obraz pusté krajiny s pařezem a 

holými výhonky se tedy bude celý advent 

proměňovat. Misku umístíme pod připravenou 

nástěnku tak, aby to vypadalo, že do ní sahají 

kořeny pařezu. Do misky budou děti i dospělí 

od prvního adventního týdne vkládat papírové 

kapky s úkolem a citátem z Bible poté, co si 

kapky vyzvedli z košíků a úkol (nebo i více 

úkolů během týdne) splnili. Po ukončení 

každého adventního týdne “působením vydatné 

vláhy” z kapek se splněnými úkoly “obroste” 

jeden výhonek zelenými lístky. Nakonec na 

Štědrý den vykvete květ – obraz se symbolem 

narozeného Ježíše. 

 


