
SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA PÉČI O STVOŘENÍ 
 
 
 
 
 
 

 

 Celorepubliková výzva nejen pro mladé lidi 

 Společná modlitba se společenstvím, farností nebo rodinou 

 Vyrazte do okolí a pomodlete se u křížku či kapličky v přírodě nebo při 

nedělní mši svaté 

 Zkuste se zamyslet, jak může vaše farnost ještě lépe pečovat o stvoření 

 Fotku z akce sdílejte na sociálních sítích pod hashtagem #laudatosi2019 
 

Modlitba 
Nejvyšší Pane, přítomný v celém vesmíru i v tom nejmenším ze svých 

tvorů, Ty, který zahrnuješ svojí něhou všechno, co existuje,  
sešli na nás sílu svojí lásky,  

abychom pečovali o život a krásu.  
 

Zaplav nás pokojem, abychom žili jako bratři a sestry 
a nikomu neškodili. Otče chudých, pomoz nám vykoupit ty, kdo jsou 

na této zemi opuštěni a zapomenuti  
a kteří jsou v tvých očích tak drahocenní.  

 

Ozdrav náš život, abychom chránili svět 
a nepustošili jej, abychom rozsévali krásu a nikoli znečištění a zkázu.  

 

Dotkni se srdcí těch, kdo hledají pouze výhody na úkor 
chudých a této země. Nauč nás objevovat hodnotu každé věci, 

rozjímat s úžasem, poznávat, že jsme na naší cestě k tvému 
nekonečnému světlu hluboce spojeni se všemi tvory.  

 

Díky, že jsi s námi po všechny dny.  
Buď nám, prosím, oporou v našem boji za spravedlnost, lásku a pokoj. 

 
 Zpravodaj farností Jesenec, Konice a Skřípov 
Toto číslo vyšlo: 1. září 2019                                                           
Redakce: P. Milan Ryšánek, Martin Bílý, Jitka Bílá 
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   ZPRAVODAJ 
  FARNOSTÍ 

       JESENEC, KONICE  
 A SKŘÍPOV 

září 2019 

Přijměte pozvání na oslavu patrocinia konického kostela 

Narození Panny Marie v neděli 8. 9. 2019 

mše svatá v 9:30 hod. a poté posezení na farním dvoře 
*********************************** 

Z činnosti děkanátního Centra pro rodinu Kána Konice v září 2019 
Maminky se setkají k modlitbě za své děti v pondělí 9., 23. a 30. září v 9.15 hodin 

ve Společenském domě v Ochozu, v pondělí 2., 9., 23. a 30. září v 19 hodin na 

faře v Konici, ve středu 4., 11., 18. a 25. září v 7.45 hodin na faře v Konici            

a ve čtvrtek 19. září v 8 hodin v Mateřském centru Srdíčko v konickém zámku. 

Senioři se budou modlit růženec ve Společenském domě v Ochozu ve středu       

4., 11., 18. a 25. září od 9 hodin. 

Ve středu 4. září v 18 hodin bude v konickém kostele sloužena mše svatá pro děti 

na začátku nového školního roku. Během bohoslužby budou dětem požehnány 

školní pomůcky a batohy a také batůžky dětem, které chodí do mateřské školy. 

Všichni budeme při mši svaté prosit o Boží požehnání pro školáky a studenty. 

V pátek 6. září bude po ranní mši svaté a adoraci na konické faře setkání seniorů 

ve společenství KLAS. 

Ve dnech 27. – 29. září se uskuteční modlitební triduum hnutí Modlitby matek. 

V sobotu 28. září po mši svaté v Ochozu bude pro všechny příznivce, dobrovolné 

spolupracovníky, děti, rodiny a všechny ostatní, kteří využívají služeb rodinného 

centra, připraveno ve společenském domě pohoštění při příležitosti 7. výročí 

vzniku Centra. 
*********************************** 

V sobotu 28. září na svátek sv. Václava bude v Ochozi mše svatá  

u kaple na návsi ve 14:00 
Na návsi bude pro návštěvníky: středověký tábor, lukostřelba, dobová řemesla, šermířská 

a taneční vystoupení, jízda na koni, skákací hrad, malování na obličej, bohaté 

občerstvení, prodej zabíjačkových specialit 

V průběhu odpoledne vystoupí: Fiach bán – skupina irských tanců, ZUŠ Mohelnice – 

taneční soubor, Kosíř – hanácký folklórní soubor, Šermířský spolek Šumperk, 

Hudebník Staňa Faltýnek – hudba přes odpoledne 

mailto:fakonice@ado.cz
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BOHOSLUŽBY V ZÁŘÍ 2019 
 Konice Jesenec Skřípov   

1. 7.45 
 

 

10.45 

 
 

9.15 

 Za farníky 

Za rodiče Květenských, Vařekovy a vnuka Radka 

Za Jana Svobodu, manželku, zetě a vnuka 

 

22. neděle v mezidobí 

2. 7.50     

3. 7.50    P.: sv. Řehoře Velikého, papeže 

a učitele církve 

4. 18.00   Za požehnání pro děti, studenty, rodiče, učitele a vychovatele na 

začátku školního roku 

 

5. 6.45  

 

18.00 

 Na poděkování za dar kněžství s prosbou o požehnání pro farníky, 

příbuzné, přátele a dobrodince 

Za Stanislava a Vojtěcha Korkeše a celou živou a + rodinu 

 

6. 7.50 

19.00 

  Za společenství KLAS 

 

 

7.   18.00 Za rodinu Hamplovu  

8.  

9.30 

8.00  Za farníky 

Za Josefa a Růženu Komárkovy 

Sv.: Narození Panny Marie 

FARNÍ DEN KONICE 

23. neděle v mezidobí 
9. 7.50   Za Josefa Horáka, rodinu Rozsívalovu a snachu  

10. 7.50     

11. 19.00     

12. 6.45  

18.00 

 Za Marii Grebeňovu, manžela, syna a všechny živé a + z rodiny 

Za rodiče Šetlerovy, Hádrovy a bratra Emila 

 

13. 7.50   Za Miroslava Doseděla, syna Miroslava, živou a + rodinu P.: sv. Jana Zlatoústého, biskupa 

a učitele církve 

14.   18.00 Za rodinu Štaffovu Sv.: Povýšení Svatého Kříže 

15. 7.45 
 

10.45 

 

9.15 

 Za + rodiče Marii a Františka Kutých, syna Jaroslava, živou a + rodinu 

 

Za farníky 

  

24. neděle v mezidobí 

16. 7.50   Za + Ludmilu Popelkovu, manžela a přízeň P.: sv. Ludmily, mučednice 

17. 6.45   Na poděkování za dar života, přátele a dobrodince  

18. 19.00   Za Jiřinu a Antonína Pospíšilovy, jejich rodiče a děti  

19. 6.45  

18.00 

  

Za Josefa Švece, manželku, živou a + rodinu a duše v očistci 

 

20. 7.50   Za rodinu Pajchlovu, Slámovu, syna, zetě a duše v očistci P.: sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze a 

Pavla Hasanga, druhů mučedníků 

21.   18.00 Za farníky Sv.: Sv. Matouše, apoštola a evangelisty 

22. 7.45 
 

10.45 

 

9.15 

 Na poděkování Pánu Bohu za 60 let života s prosbou o Boží pomoc na 

přímluvu P. Marie a zdraví pro celou rodinu 

Za živou a + rodinu Faltýnkovu a Františku Vychodilovu 

 

25. neděle v mezidobí 

23. 7.50   Za Jindřicha Smolíka, živou a + rodinu a duše v očistci  

24. x   Za + rodiče Vinklerovy, syna Jiřího a vnučku Martinu  odslouží se na farní pouti 

25. 19.00   Za P. Václava Rozsívala, sestru Ludmilu a manžela  

26. 6.45  

18.00 

 Za živé a + klienty a zaměstnance Charity 

Za živou a + rodinu Kubovu, Černou a Fidlerovu   (úmysl z 22.8.) 

 

27. 7.50   Na poděkování Pánu Bohu za 70 roků života s prosbou na přímluvu P. 

Marie za další ochranu, pomoc a zdraví pro celou rodinu 

P.: sv. Vincence z Paula, kněze 

28. 7.45 

 

 

9.15 

 

 

x 

 SLAVNOST SV. VÁCLAVA, 
mučedníka, hlavního patrona 

českého národa 

29. 7.45 
 

10.45 

 

9.15 

 Za Petra Krejčího, rodiče a manželku 

 

Za farníky 

 

26. neděle v mezidobí 

30. 7.50   Za živé a + kněze, kteří působili v našich farnostech  
 

BOHOSLUŽBY V KAPLÍCH 
Březsko 13.9. 18.00  

Budětsko 20.9. 18.00  

Ochoz 28.9. 14.00 Za živé a zemřelé občany obce Ochoz 

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

MISIJNÍ MOST MODLITBY 
MISIJNÍ MOST MODLITBY je aktivitou Papežských misijních děl spojenou s oslavou 

Světového dne misií – Misijní nedělí. Naši biskupové zvou věřící v letošním roce k této 

aktivitě již v pátek 18. 10. 2019 večer, ideálně v 18 hodin. 

Kdo a jak může modlitební most vytvořit a zorganizovat? 

     Misijní most modlitby mohou připravit jednotlivci, rodiny, Misijní klubka, společenství    

i celé farnosti prostřednictvím společné modlitby na misijní úmysl ve výše uvedený čas. 

Jaká modlitba je vhodná? 

     Na tento úmysl můžeme věnovat modlitbu růžence nebo jakoukoliv jinou modlitbu za 

misie, stejně tak své utrpení, skutky lásky nebo čas osobní modlitby. Radost ze spojení         

s Bohem tak předáme do mnoha potřebných míst světa. Také papež František vybízí celý 

svět k modlitbě za misie. 

Za co se modlit? 

     Ve svých modlitbách mysleme na misionáře, pronásledované, chudé, trpící, opuštěné, 

zneužívané, nemocné, hladové, strádající nedostatkem lásky..., zahrnout můžeme také 

prosby za šíření evangelia po celém světě či za dar víry. 

Jak se na setkání připravit? 

K těmto chvílím lze využít svíce vyrobené a požehnané pro tuto příležitost. K hlubšímu 

prožití společných modliteb mohou pomoci misijní materiály a symboly, které nám 

připomínají důležitost misií a propojení se všemi potřebnými na celém světě. Více si díky 

tomu uvědomíme, že misie bez modlitby nemohou existovat.  

Čím páteční modlitební večer před Misijní nedělí naplnit?  

Při vytváření náplně setkání v rámci misijního modlitebního mostu se můžete inspirovat: 

• modlitba při tlumeném světle nebo při světle svíček  

• zapálení svíčky při každém desátku růžence 

• zpěv písní s mariánskou nebo misijní tématikou  

• přinášení květin  

• výroba vlastního růžence, postavení MOSTu (Modlitba, Oběť, Služba, Tvořivost)  

• promítání videa k Misijní neděli a klipu k Mimořádnému misijnímu měsíci říjnu 2019  

• promítání videa Vatikánské kongregace pro evangelizaci nebo misijního filmu či 

uspořádání přednášky. Vlastní misijní svědectví.  

 

Misijní činnost každého křesťana je odpovědí na trvalý Ježíšův příkaz:  

„Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu.“ (Mk 16,15) 
 

30. listopadu 2019 uběhne 100 let od vydání apoštolského listu Maximum illud, 

kterým chtěl dát tehdejší papež Benedikt XV. po zničujícím světovém konfliktu nový 

impuls misijnímu úkolu hlásat evangelium. V listu zdůrazňuje, že jediným motivem 

misijní činnosti má být poselství a láska Pána Ježíše, šířené svatostí vlastního 

života a dobrými skutky.  
 

Papež František klade opět důraz na tento úkol, který byl církvi svěřen, a proto si 

přeje, aby se v celém světě slavil říjen 2019 jako Mimořádný misijní měsíc. 
  

VÍCE INFORMACÍ: 

https://www.missio.cz/mimoradny-misijni-rijen-2019/ 


