
LETNÍ TÁBORY PRO DĚTI 
Mladší děti: 7 – 11 let (1. – 5. třída) 
Termín: 20. – 27. července 2019      Místo: Pstruží 
Přihlášky jsou k dispozici od května u hl. vedoucího: 

Jiří Burget, Březsko 96, tel.: 732 649 575 (SMS) 

e-mail: jirka.burget@icloud.com 
                                

 

 Starší děti: 10 – 15 let (6. – 9. třída) 
Termín: 5. - 14. srpna. 2019         Místo: Velké Losiny (fara) 

Přihlášky budou k dispozici během května u hl. vedoucí: 

Martiny Ullmanové, Konice, tel.: 606 120 538 
 

Příměstský tábor pro děti: 5 - 10 let 
Termín: 8. – 12. července 2019 
Doba: 8–16 hodin 

Místo: Ochoz 
Informace na telefonu 739 094 764 nebo na adrese cprkonice@ado.cz 

 

AUTOBUSOVOU POUŤ KE SV. KINZE - POLSKO 
P. Paweł Zaczyk, bohuslavický farář, zve na autobusovou POUŤ ke sv. Kinze, 

jinak znamé jako sv. Kunhuta Polská do Wieliczky do solních dolů a k Centru 

Božího Milosrdenství a sv. Jana Pavla II do Krakowa-Łagiewnik 
Termín: sobota 16.3.2019  

Autobusový doprovod: PAVEL STUDENY s.r.o.  

Cena: 900 Kč PROGRAM: Odjezd přibližně v 6.00 hod. (přesná domluva později)  

 

Nejprve poutníci navštíví Solné doly ve Wieliczce. Během prohlídky bude čas na 

oběd s vlastních zásob nebo možnost zakoupení oběda v solní restauraci za 

přijatelnou cenu.  

Následně bude návštěva rodné farnosti o. Pawla ve Wieliczce na sídlišti 

Krzyszkowice a krátká pobožnost. 

 Přejezd na Poutní místo Božího Milosrdenství. Během pouti navštívíme nový kostel 

ke cti sv. Jana Pavla II., kde se bude konat krátká prohlídka a mše sv. 

Po mši sv. bude čas na kafe v místní kavárně.  

V ceně je: doprava, vstup do solných dolů, prohlídka kostela sv. Jana Pavla II. 

V ceně není: oběd, svačina či soukromé nákupy, příp. dary do kašičky v kostelích . 
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INFORMACE Z CENTRA PRO RODINU KÁNA KONICE 
 

Setkání seniorů ve společenství KLAS bude na konické faře v pátek 1. března 

po ranní mši svaté a adoraci. 

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

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

v 16.15 hodin na faře v Konici; ve středu 6., 13., 20. a 27. března v 7.45 hodin 

na faře v Konici.  

V Mateřském centru Srdíčko bude modlitba matek ve čtvrtek 21. března            

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. 

V pátek 8. a 22. března od 16 hodin bude pro děti na faře v Konici Spolčátko. 

Na začátku postní doby, v sobotu 9. března – od 9 hodin, jste srdečně zváni na 

postní duchovní obnovu pro dospělé. Přednášky budou na faře, zbývající část 

programu (výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní, svátost smíření, pobožnost 

křížové cesty a mše svatá) se uskuteční v konickém kostele. Vedení obnovy se 

ujal P. Roman Vlk z Laškova. 

Společenství manželů bude mít na konické faře setkání v pátek 22. března        

od 18 hodin. 

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

 

****************************************** 
Máte-li zájem, pokud možno co nejdříve přihlaste své děti ve věku 5–10 let na 

křesťanský příměstský tábor, který se bude konat v Ochozi od 8. do 12. 

července 2019. Již je přihlášeno 12 dětí, kapacita tábora je maximálně 22 dětí. 

Děti přihlašujte na mailové adrese  cprkonice@ado.cz nebo na tel. 739 094 764. 
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BOHOSLUŽBY V BŘEZNU 2019 
 Konice Jesenec Skřípov   

1. 7.50 

18.00 

  Za + rodiče Kopečných, za syny, duše v očistci a + Arnošta Částku 

 

 

2. 10.30   

17.00 

Za Františku Sloukovou k výročí 100 let od narození a celou živou a + rodinu 

Za Bohuslavu a Miloslava Grulichovy a jejich rodiče 

 

3. 7.45 
 

10.45 

 

9.15 

 Na poděkování P. Bohu za dar života s prosbou o seslání darů Ducha sv. 

Za rodiče Šoupalovy, Mikulkovy a celou živou a + rodinu 

Za farníky 

 

8. neděle v mezidobí 

4. 7.50   Za Stanislava a Amálii Říhovy, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci  

5. 7.50   Na jistý úmysl  

6. 7.45 

 

18.00 

 

16.30 

 Za živou a + rodinu Grulichovu a Voglovu a dar zdraví 

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc a ochranu 

pro celou rodinu 

Za Jindřišku Rusovu, bratra, rodiče a prarodiče 

Popeleční středa 
 

Den přísného postu 

7. 6.45  
17.00 

 Za nemocnou osobu a celou rodinu  

8. 7.50     

9.   17.00 Za Josefa a Štěpánku Vranešicovy  

10. 7.45 
 

 

10.45 

  

9.15 

 Za Karla Dostála a manželku 

Za farníky 

Za Karla Klváčka, bratry a živou a + rodinu 

 

1. neděle postní 

11. 7.50   Za rodinu Pajchlovu a duše v očistci  

12. 7.50   Za Boženu Bílou, manžela a dvoje rodiče  

13. 18.00   Za Růženu a Josefa Komárkovy Výroční den zvolení papeže 

Svatého otce Františka 

14. 17.00  

17:00 

 Za sourozence Mikulkovy a otce Františka 

 

 

15. 7.50    Adorační den Konice 
16.   17.00 Za Anežku a Josefa Přikrylovy, Helenu a Františka Snášelovy a za 

Emilii Brachtlovou 

 

17. 7.45 
 

10.45 

 

9.15 

 Za farníky 

Za Františku Müllerovu, Josefa Dolínka a živou a + rodinu 

Za Josefa a Ludmilu Snášelovy, dceru, zetě a celou živou a + rodinu 

 

2. neděle postní 

18. 7.50     

19. 7.45 

 

18.00 

 

16.30 

 Za Josefa Horáka, strýce a rodiče z obou stran 

 

Za Marii a Rostislava Koutných, živou a + rodinu a duše v očistci 

 

SLAVNOST  sv. Josefa, 

snoubence Panny Marie   

20. 17.00   Za poděkování Pánu Bohu za všechny milosti  
21. 6.45  

17.00 

  

 

 

22. 7.50     

23.   17.00 Za farníky  

24. 7.45 
 

 

10.45 

  

9.15 

 

 

 

Za Aloise a Anežku Ohlídalovy a duše v očistci 

 

Za + rodinu Svobodovu a duše v očistci 

 

3. neděle postní 

25. 7.50  

17:00 

  SLAVNOST:  

Zvěstování Páně 

26. 7.50     

27. 18.00     

28. 6.45 

17:00 

  Za + rodinu Vyhlídalovu a Foretovu a duše v očistci 

Mše sv. o postní duchovní obnově Charity 

 

29. 7.50     

30.   17.00 Za živou a + rodinu Růžičkovu, Dočkalovu a Nevrlovu a za Kaplánkovy  

31. 7.45 
 

10.45 

 

9.15 

 Za farníky 

Za Annu Vychodilovu, manželku, syna a živou + + rodinu 

Za rodinu Rusovu a Jakabovu 

 

4. neděle postní 

 

BOHOSLUŽBY V KAPLÍCH 
Březsko 29. 3. 18.00  

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

 

PŘÍLOHA K PASTÝŘSKÉMU LISTU 

KE DNI MODLITEB ZA ÚCTU K POČATÉMU ŽIVOTU 

A ZA NENAROZENÉ DĚTI – 24. 3. 2019 
 

Umělé potraty 

• Od legalizace umělých potratů v roce 1957 přišlo podle Českého 

statistického ústavu o život téměř 4 milióny nenarozených dětí. 

• V roce 2017 bylo usmrceno při potratech 19 389 nenarozených dětí. 

• Nejčastějšími žadatelkami o umělý potrat jsou ženy se dvěma dětmi         

(32 % v roce 2016). 

• Podle statistik Linky pomoci provozované Hnutím Pro život ČR udává      

80 % žen, že se cítilo být při svém rozhodování pod nátlakem (partner, 

zaměstnavatel, ekonomika). 

• V roce 2016 bylo prodáno celkem 84 475 balení postkoitální antikoncepce. 

Nelze zjistit počty raných potratů způsobených postkoitální antikoncepcí 

(např. Postinor), či běžnou hormonální antikoncepcí, jejímž druhotným 

efektem je ztížení zahnízdění počatého dítěte v pátém dnu po početí. 

• Metody rozpoznávání plodnosti (PPR) – lpp.cz, cenap.cz. 
 

Asistovaná reprodukce 

(z morálního hlediska nepřípustná tak jako potraty) 

• Ročně se narodí 4500 dětí prostřednictvím asistované reprodukce. 

• Podle ÚZISu připadá průměrně 10 zničených lidských embryí na jedno 

narozené dítě. Další desetitisíce embryí jsou zmražené v tekutém dusíku – 

hovoří se o zmražené generaci. Po desetileté expirační lhůtě jsou 

zmražená embrya zničena. 

• Gynekologové a urologové prakticky přestali léčit příčiny neplodnosti         

a páry jsou automaticky odesílány do center asistované reprodukce. 

• Dopady technik asistované reprodukce (např. kryokonzervace) na zdraví 

dětí nejsou sledovány a probíhá na nich neohlášený experiment. 
 

Pomoc formou léčby příčin neplodnosti nabízí: cenap.cz. 

Pomoc v těhotenství nabízí:  

linkapomoci.cz,  

nesoudimepomahame.cz. 



VY JSTE MOJI PŘÁTELÉ 
Námět na prožití postní doby v roce 2019 (nejen) pro děti 

 

Na vybraných postavách, které se setkaly s Pánem Ježíšem v době jeho 

umučení a smrti na kříži, si všimneme toho, jakým způsobem Ježíši prokázaly 

lásku. Každou neděli postní doby si připomeneme jednu z postav. Kladné 

hodnoty, které vybraná postava reprezentuje, nám pak pomohou v následujícím 

postním týdnu k plnění postního předsevzetí. 

V kostele bude od Popeleční středy umístěna nástěnka s křížem a nápisem 

„Vy jste moji přátelé“. Na kříži je umístěn symbol Pána Ježíše. Na nástěnce 

budou po obou stranách kříže umístěny listy A4 s Ježíšovými přáteli (Panna 

Maria, apoštol Jan, Josef z Arimatie a Nikodém, lotr po pravici, Marie 

Magdaléna a Šimon z Kyrény) pro jednotlivé postní týdny. 

Po každé nedělní mši svaté 

v postní době dostanou děti 

kartičku s příslušným 

obrázkem, textem a 

předsevzetím. Dospělí, kteří 

mají zájem se do postní aktivity 

zapojit, si ji vyzvednou na 

stolcích pro noviny. Kartičku si 

odnesou domů a předsevzetí se 

budou po celý týden snažit 

plnit. Na kartičce jsou 

předsevzetí pro různé věkové 

kategorie, každý si vybere tu 

svoji.  

Pokud se dětem podaří 

předsevzetí během týdne plnit, 

vyzvednou si na stolku pro 

noviny následující neděli 

vystřiženou barevnou kytičku, 

kterou přinesou v obětním 

průvodu do košíčku a po mši 

svaté bude těmito květy každou 

neděli postupně ozdoben kříž 

na panelu v kostele. 

Postavy navržené pro jednotlivé neděle 

1. neděle postní, Maria – Ježíšova matka 

Téma: Myslet na druhé 

Inspirace pro katechezi: Evangelium 1. postní neděle (Lk 4,1-13) vypráví 

o tom, jak se Ježíš postil na poušti. Ďábel Ježíše pokoušel a chtěl ho zlákat k 

tomu, aby začal myslet jen na sebe. To se mu však nepodařilo. Také na Ježíšově 

matce, Panně Marii, můžeme vidět, že nemyslí jen na svůj prospěch. Na prvním 

místě má ve svém životě Boha. Ve všem na něj spoléhá jako na „útočiště a tvrz“ 

(Žl 91). Přijímá od něj úkol, aby se stala matkou Božího syna. Když pak její syn 

Ježíš dospěje, podporuje ho v jeho poslání. Podle tradice se s Ježíšem setkala na 

křížové cestě a ve chvíli Ježíšova umírání stála u jeho kříže (Jan 19,25). Po 

Ježíšově smrti a vzkříšení Maria zůstává s apoštoly, modlí se s nimi a podporuje 

tak vznikající společenství Ježíšových následovníků (Sk 11,14). Maria je 

nazývána Matkou církve. 

Mnozí z nás jsou také rodiči, prarodiči, vychovateli. Pokusme se odolat 

pokušení starat se jen o své osobní pohodlí, které nám nabízí svět kolem nás. Od 

Marie se můžeme v mnohém poučit a více se zaměřit na naše blízké. Podpora od 

nejbližších v rodině je totiž pro každého člověka hodně důležitá. 

Kartička – 1. strana: Maria svého syna Ježíše Krista celý život 

podporovala v jeho díle. Dokážeš se pro druhého vzdát svého pohodlí?  

2. strana – předsevzetí: 

Mladší děti: O něco dobrého se rozdělím s ostatními. 

Starší děti: Dokážu se domluvit s ostatními bez hádek, v něčem ustoupím. 

Dospělí: Obětuji svoje pohodlí, abych podpořil své blízké (vyslechnu je, pomůžu 

jim). 

2. neděle postní, apoštol Jan 

Téma: Být přítelem i v nouzi 

Inspirace pro katechezi: Jan byl Ježíšův oddaný apoštol, proto ho určitě 

naplnilo radostí i hrdostí, když viděl Ježíše proměněného na hoře Tábor (Lk 

9,28b-36). Viděl ovšem Ježíše nejen plného slávy, ale i v Getsemanské zahradě v 

jeho největší úzkosti, když se potil krví (Mt 26,37). Na konci Ježíšova života se 

Jan zachoval jako věrný a statečný přítel, který z lásky k bližnímu překoná svůj 

strach, aby ho doprovázel a podpořil v nejtěžších chvílích života. Je to jediný 

apoštol, který Ježíše neopustil až do jeho smrti na kříži (Jan 19,26). Stát pod 

Ježíšovým křížem bylo určitě nebezpečné. Možná tam Jan nebyl jen kvůli Ježíši, 



ale i kvůli jeho matce. Věděl, že ji pod křížem nemůže nechat samotnou a že i 

ona potřebuje oporu. 

Je krásné mít hodně přátel a sdílet s nimi společné radosti. Bližní však 

potřebují naši podporu i ve svízelné situaci, ve svém smutku, v době, kdy si jich 

nikdo nevšímá a pro své okolí neexistují. Takových lidí je v naší společnosti 

hodně a my jako křesťané máme mít stále oči otevřené, abychom je viděli a 

pomohli jim. 

Kartička – 1. strana: Apoštol Jan byl Ježíši přítelem nejen v době, kdy byl 

slavný, ale i v době, kdy ho všichni opustili. Zkus být takový i ty.  

2. strana – předsevzetí: 

Mladší děti: Půjčím hračku kamarádovi, nehádám se o ni.  

Starší děti: Budu se bavit i se spolužáky, kteří nejsou ve třídě tak oblíbení. 

Dospělí: Ušetřím něco (peníze, oblečení, potraviny) pro lidi v nouzi. 

3. neděle postní, Josef z Arimatie a Nikodém 

Téma: Odvážně vykonat dobrý čin 

Inspirace pro katechezi: Ježíš v evangeliu této neděle mluví o neplodném 

fíkovníku (Lk 13,1-9) a vyzývá 

k obrácení. Ježíš o obrácení mluví k lidem často. Snaží se oslovit i farizeje a 

členy velerady (Mt 23,26). Tito lidé se však k němu staví kriticky a nepřátelsky. 

Josef z Arimatie a Nikodém také patřili k těmto společenským kruhům (Lk 

23,50; Jan 3,1). Cítili však, že by měli Ježíše následovat a svůj život změnit. 

Odvahu přihlásit se k Ježíši sice nalezli až po jeho smrti, ale udělali to a nezůstali 

nečinní. Prokázali Ježíši velkou lásku. Nikodém přinesl drahocennou mast na 

pomazání mrtvého těla (Jan 19,39), Josef šel odvážně za Pilátem a zařídil 

pohřbení Ježíšova těla do (vlastního) hrobu (Jan 19,38). 

Kolikrát se i my ocitáme ve společnosti lidí, pro které jsou naše křesťanské 

zásady něčím nenormálním a zvláštním. Neznamená to ovšem, že by je lidé 

okamžitě odsoudili. My z toho máme někdy jenom zbytečný strach. Právě v 

situaci, která od nás vyžaduje, abychom šli proti proudu, když se chceme 

zachovat jako křesťané, se mnohdy ukáže, jak moc je náš postoj důležitý a kolik 

lidí může ovlivnit k dobrému. Můžeme získat i podporu osob, od kterých jsme to 

vůbec nečekali. Naše společnost totiž touží po dobru, po lásce, po Bohu. 

Kartička – 1. strana: Josef i Nikodém se k Ježíši nebáli přihlásit. Nezůstali 

nečinní, a tak přinesli „dobré ovoce“. Neboj se projevit jako křesťan. Nikdy není 

pozdě na dobrý čin. 

2. strana – předsevzetí: 

Mladší děti: Poslechnu maminku a tatínka. 

Starší děti: Když vím, co je dobré a správné, udělám to, i kdyby to ostatní 

nedělali. 

Dospělí: Budu se snažit o pravdivost a laskavost v mých slovech i v mém 

jednání.  

4. neděle postní, lotr po pravici 

Téma: Poprosit za odpuštění 

Inspirace pro katechezi: Marnotratný syn z Ježíšova podobenství v 

dnešním evangeliu (Lk 15,1-3.11-32) byl člověk, který se kvůli svému špatnému 

jednání ocitl na dně společnosti. Lotr, který byl podle tradice ukřižován spolu s 

Ježíšem po jeho pravici, byl marnotratnému synu v mnohém podobný. I on byl 

člověk, který promrhal svůj život, ale „nezabalil to“. Oba dva, lotr i marnotratný 

syn, si dokázali přiznat odpovědnost za své činy, poprosit za odpuštění a 

spolehnout se na Boží milosrdenství. Lotr dokonce sám projevil lásku k Ježíši 

tak, že se ho zastal, když ho urážel druhý zločinec (Lk 23,40-43). Přestože si 

uvědomoval, jaký je hříšník, pokusil se ve chvíli umírání změnit – a Ježíš mu v 

tom pomohl.  

Boží milosrdenství je nekonečné, a proto neříkejme, že někteří lidé už 

nemají šanci se polepšit. Nelámejme hůl ani sami nad sebou. Přiznejme si své 

hříchy, litujme jich a nestyďme se za to, že nejsme tak dokonalí, jak si to o sobě 

myslíme. Připusťme, že jenom vlastními silami se nespasíme, a prosme Boha za 

odpuštění našich hříchů. Prosme Boha také o sílu, abychom my sami dokázali 

odpouštět, a to jak sami sobě, tak i těm, kdo ublížili nám. 

Kartička – 1. strana: Bůh miluje každého člověka. Lotr ukřižovaný po 

Ježíšově pravici dokázal přiznat své hříchy, litovat jich a poprosit Ježíše za 

odpuštění. Zkus to také. 

2. strana – předsevzetí: 

Mladší děti: Udobřím se. Když něco provedu, omluvím se: „Promiň.“ 

Starší děti: Dokážu se omluvit za to, co jsem udělal. 

Dospělí: Přiznám si své chyby, pokusím se odpustit těm, kdo mi ublížili, 

pomodlím se za své nepřátele.  

 

 


