
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019 V OBCÍCH NAŠICH FARNOSTÍ 
 Vybráno 2019 Rozdíl oproti roku 2018 

Jesenec 12.039,- +3.911,- 
Borová 2.570,- -266,- 
Dzbel 4.609,- -294,- 
Ladín 4.360,- -180,- 

Ponikev 5.452,- +221,- 
Celkem farnost Jesenec 29.030,- +36.392,- 

 

 Vybráno 2019 Rozdíl oproti roku 2018 
Farnost Skřípov 8.071,- -489,- 

 

 Vybráno 2019 Rozdíl oproti roku 2018 
Konice 55.671,- +4.739,- 
Březsko 16.243,- +2.393,- 

Budětsko 7.135,- -409,- 
Čunín 6.240,- +830,- 

Klužínek 3.845,- -448,- 
Křemenec 4.729,- +2.129,- 

Nová Dědina 7.484,- +1.161,- 
Ochoz 9.967,- +1.736,- 

Runářov 3.396,- -42,- 
Slavíkov 2.630,- +815,- 
Štarnov 3.713,- +547,- 

Zavadilka 1.430,- +585,- 
Celkem farnost Konice 122.483,- +14.036,- 

 

 Vybráno 2019 Rozdíl oproti roku 2018 
Celkem CHARITA Konice 575.843,- +72.591,- 

Všem dárcům patří upřímné Pán Bůh zaplať!!! 
**************************************** 

 
Zpravodaj farností Jesenec, Konice a Skřípov 
Toto číslo vyšlo: 27. ledna 2019                                                           
Redakce: P. Milan Ryšánek, Martin Bílý, Jitka Bílá 

Počet výtisků: 
250
 
 
 
  

Kontakt: Římskokatolická farnosti Konice, 

Smetanova 101, tel.: 582 396 370 
e-mail: fakonice@ado.cz, www.farnostkonice.cz 

Vydáváno pro vnitřní potřeby farností 

 
 
 

ZPRAVODAJ 
FARNOSTÍ 

JESENEC,  
KONICE A SKŘÍPOV 

Únor 2019 

 INFORMACE Z CENTRA PRO RODINU KÁNA KONICE 
Setkání seniorů ve společenství KLAS bude na konické faře v pátek 1. února po 

ranní mši svaté a adoraci. 

Maminky se budou společně modlit za své děti v pondělí 4., 11. a 25. února v 

9.15 hodin ve Společenském domě v Ochozi; 4., 11., 18. a 25. února v 16.15 

hodin na faře v Konici; ve středu 6., 13., 20. a 27. února v 7.45 hodin na faře 

v Konici. V Mateřském centru Srdíčko bude modlitba matek ve čvrtek 21. 

února od 8 hodin. 

Senioři v modlitebním společenství v Ochozi budou mít setkání ve středu 6., 

13., 20. a 27. února v 9 hodin ve Společenském domě. 

Společenství manželů bude mít na konické faře setkání v pátek 9. února od 18 

hodin. 

Mše svatá pro děti bude v konickém kostele ve středu 27. února v 17 hodin. 

 
.  *************************************************** 

 

 

Z jednání Pastorační rady Konice. 

 

o. Milan zhodnotil Vánoce v konické farnosti. S potěšením konstatoval hojnější 

účast na  vánočních mších ve srovnání s předchozími roky. Vzpomněl i 

návštěvu žáků ZŠ a MŠ v konickém kostele. Jako každý rok děti provedla s 

výkladem kostelem paní Anna Kučerová. 

V návaznosti na návštěvu dětí v kostele o Vánocích vznikla myšlenka přiblížit 

podobným způsobem dětem i Velikonoce. Při debatě se ukázalo, že v případě 

Velikonoc by se jednalo o obtížnější úkol než v případě Vánoc. Byly 

zvažovány formy, jak dětem přiblížit smysl Velikonoc. 

 

 

 

mailto:fakonice@ado.cz
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Blíží se volby do pastorační rady, po uplynulém čtyřletém funkčním 

období.  

Pastorační rada se skládá z členů, kteří jsou automaticky součástí rady: duchovní 

ve farnosti, zástupci jednotlivých společenství (Charita, Centrum pro rodinu, 

společenství mládeže, schola, sbor…); dále jsou přímo jmenovaní farářem a 

nakonec volení farností. 

 

 Nejprve je třeba navrhnout, koho by farníci, chtěli mít v pastorační radě. 

S navržených se vytvoří kandidátka k volbám. 

 

U nás bude probíhat takto: 

27. ledna až 3 února: podání návrhů kandidátů, 

10. února – zveřejnění navržených 

10. až 14. února – vyjádření se navržených, k přijetí služby, pokud budou zvoleni 

do PR, 

17. února: rozdání volebních lístků. 

24. února – volby – odevzdání vyplněných volebních lístků v kostele do 

„volebních uren“  

V neděli 24. února odpoledne bude hned sčítání hlasů „volební komisí“  

 

 Volit můře farník od 15 let; navržen a volen může být farník od 18 let.  

 

Volby do pastorační rady mají společnou kandidátku farností Konice a Skřípov.  

Příprava voleb a volby do pastorační rady farnosti Jesenec proběhnou ve stejných 

termínech jako v Konici. 

 

 

Noc kostelů 2019 (24. 5. 2019). Uvažované možnosti prezentace kostela a 

farnosti 

návštěvníkům: 

◦ prohlídka krypty pod kostelem – znamenalo by to úklid a zajištění osvětlení 

◦ výstavky, fotografie, prezentace – misionáři, adopce na dálku 

◦ informační panely v kostele k jednotlivým částem a kostela a vybavení 

◦ prohlídka věže 

◦ drobné občerstvení 

◦ vystoupení scholy 

 

 Těšíme se na každého, kdo se zapojí do organizace Noci kostelů. 

 

 

 

 

BOHOSLUŽBY V ÚNORU 2019 
 

 Konice Jesenec Skřípov   

1. 7.50 

18.00 

    

2. 7:45   

17.00 
Za prvokomunikanty a jejich rodiny 
Za živou a + rodinu Všetičkovu, Schönovu a Skulilovu a za dar 

zdraví 

Svátek:  

Uvedení Páně do chrámu 

3. 7.45 

 

10.45 

 

9.15 

 Za farníky 

Za Břetislava Vychodila, manželku, syna a živou a + rodinu 

Za + Ladislava Růžičku 

 

 

4. neděle v mezidobí  
 

4. 7.50     

5. 7.50    P.: sv.Agáty,panny a mučednice 

6. 18.00   Za Hermínu Opletalovu, rodinu Konečných a Richterovu P.: sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 

7. 6.45  

17.00 

 Za Františka Blechtu, živou a + rodinu a duše v očistci 

Za Aloise Obšela, manželku a živou a + rodinu 

 

8. 7.50    

 

 

9.   17.00 Za Marii Zatloukalovu, manžela a za rodiče Zatloukalovy  

10. 7.45 

 

10.45 

 

9.15 

 

 Za + rodinu Kaláboru, Reitrovu a duše v očistci 

Za farníky 

Na poděkování za 75 let života s prosbou o ochranu a pomoc 

Boží pro celou rodinu 

 

5. neděle v mezidobí  
 

11. 7.50   Za Jindřicha Smolíka a živou a + rodinu a duše v očistci  

12. 7.50   Za + syna Miroslava a duše v očistci  

13. 18.00   Za živé a + kněze, kteří působili v našich farnostech  

14. 6.45  

17.00 

 Za spoluobčany 

Za živou a + rodinu Hájkovu a duše v očistci 

 

15. 7.50   Za Jiřinu Juřičkovu, celou živou a + rodinu  

16.   17.00 Za dárce fundamentů  

17. 7.45 

 

10.45 

 

9.15 

 

 Za farníky 

Za rodiče Mikulkovy a Koutné, syna Miroslava a celou živou a 

+ rodinu 

Za Josefa Slámu a manželku a duše v očistci 

 

6. neděle v mezidobí  
 

18. 7.50   Za rodinu Pajchlovu, Slámovu, všechny + z rodiny a duše v 

očistci 

 

19. 7.50      

 

20. 17.00   Za Oldřicha Slouku a živou a + rodinu  

21. 6.45  

17.00 

 Za živé a + klienty a zaměstnance Charity 

Za rodiče, jejich sourozence z obou stran, vnučku Pavlu, manžela, 

zetě a duše v očistci 

 

22. 7.50    Sv.: Stolce sv. Petra, apoštola  

23.   17.00 Za farníky 
 

P.: sv.Polykarpa,biskupa a mučedníka 

24. 7.45 

 

10.45 

 

9.15 

 Za živou a + rodinu Krejčí a duše v očistci 

Za Václava a Marii  Navrátilovy a duše v očistci 

Za Jiřího Klváčka, Františka Bílka 

 

7. neděle v mezidobí  
Sbírka: Haléř svatého Petra 

25. 7.50    

 
 
 

26. 7.50   Na jistý §mysl a živou a + rodinu  

27. 17.00       

28. 6.45  

17.00 

  
Za Jindřicha Kubu, manželku a rodiče z obou stran 

 

 

BOHOSLUŽBY V KAPLÍCH – V ZIMNÍM OBDOBÍ SE NEKONAJÍ 



 

 

 

 


