V kapli Panny Marie Růžencové v Ponikvi
12. října 2019 v 11.00 hodin
bude sloužit mši svatou
P. Mgr. Ivo Kvapil
u příležitosti 120 let
od postavení a vysvěcení kaple.

Kaple v Ponikvi
Začala se stavěti r. 1898 a dokončena byla r. 1899. Obec ponikevská
darovala ku stavbě potřebný pozemek, obsahující 200 m2 a zavázala se, že daně
na ten pozemek připadající i veškeré opravy na kapli bude hraditi ze svých
důchodů. Výlohy se stavbou spojené zapravovali občané jednak ze sbírek, jež
mezi sebou konali, jednak z darů dobrodinců.
Většími obnosy přispěli Jan Kvapil, rolník v Ponikvi, P. Kvapil farář
ve Vlčnově a P. Hájek.
Rovněž nemalých zásluh o kapli si zjednal tehdejší kooperátor v Jesenci
P. Antonín Otáhal sbíráním milodarů. Dřevo, cihly a kamení dováželi občané,
kteří sami při stavbě pomáhali.
Stavěl ji Antonín Valenta, zednický mistr v Konici. Jméno jeho i rok
založení jest zachován za hlavním oltářem v nápise: L. P. 1898 – A. V.
Poněvadž se počala stavěti v roce, kdy náš císař slavil svoje jubileum,
dostala název: Jubilejní kaple Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I.
Benedikována byla na slavnost růžencové Panny Marie r. 1899.
S povolením k arcib. ordinariátu bývají tam slouženy ročně 4 zpívané mše
svaté. V kapli jest také křížová cesta, která byla posvěcena olomouckým
kvardiánem fr. Hubertem Ettlem dne 15. července 1901. Týž po svěcení měl
výklad křížové cesty.
Z farní kroniky jesenské.
Zapsal P. Jindřich Popelka.
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Z činnosti děkanátního Centra pro rodinu Kána Konice v říjnu 2019
Maminky se budou modlit za své děti ve středu 2., 9., 16., 23. a 30. října
v 7.45 hodin na faře v Konici, v pondělí 7., 14. a 21. října v 9.15 hodin ve
Společenském domě v Ochozi, v pondělí 7. a 21. října v 19 hodin na faře
v Konici a ve čtvrtek 17. října od 8 hodin v Mateřském centru Srdíčko
v konickém zámku.
Modlitební setkání seniorů ve Společenském domě v Ochozi bude ve středu
2., 9., 16., 23. a 30. října od 9 hodin.
Po ranní mši svaté a adoraci v pátek 4. října se uskuteční na faře v Konici
setkání seniorů ve společenství KLAS.
Ve středu 23. října bude v kostele v Konici misijním růženec s dětmi a po něm
v 18 hodin bude sloužena mše svatá určená zvláště dětem.
V pátek 25. října v 18 hodin bude na faře v Konici setkání společenství
manželů.
*************************************************

Ve středu 16. října bude v konickém kostele
v 19 hodin sloužena mše svatá
a po ní bude novokněz P. Mgr. Jan Faltýnek udělovat
novokněžské požehnání.
*************************************************
Výuka náboženství na ZŠ a G města Konice ve školním roce 2019/2020
1. a 2. ročník
středa 11:45 – 12:30 učebna č. 12 (2. patro pav. B)
3. ročník
středa 12:30 – 13:15 učebna č. 12 (2. patro pav. B)
4. a 5. ročník
středa 12:35 – 13:20 učebna 5. B (1. patro pav. B)
6. a 7. ročník, prima, sekunda středa 13:30 – 14:15 učebna primy
8. a 9. ročník, tercie, kvarta
pátek 13:30 – 14:15 učebna primy

BOHOSLUŽBY V ŘÍJNU 2019
Konice Jesenec Skřípov
1. 7.50
2.
3.

19:00
6.45

4.

7.50
19.00

Za Františka a Ludmilu Ullmanovy

ŘÍJEN – MĚSÍC MISIÍ
P.: sv. Terezie od Dítěte Ježíše,
panny a učitelky církve
P.: Sv. andělů strážných

18:00

5.

18:00

6. 7.45

9.15

10.45
7. 7.50
8. 7:50
9. 19:00
10. 6.45

Za Jindřicha Smolíka, živou a + rodinu a duše v čistci
Za Marii Novákovu a manžela
Za Jana a Arnoštku Streitovy
Za rodiče Čerešníkovy a dva bratry
Za Oldřicha Pinkavu, dceru, syna, dvoje rodiče, příbuzné a duše v
očistci
Za farníky
Za živou a + rodinu Opletalovu a Drešrovu
Za + manžela Františka, sestru Annu a živou a + rodinu Foltýnovu
Za Hedviku a Marii Snášelovy
Na poděkování za dar života

P.: sv. Františka z Assisi

*************************************************
27. neděle v mezidobí
P.: Panny Marie Růžencové

18:00
11.
12.

7.50
18:00

13. 7.45
10.45
14.
15.

9.15

7.50
7.50

Za + Marii Blechtovu, manžela, syna, dceru a živou a + rodinu
Za živou a + rodinu Hajkrovu, Staroštíkovu a duše v očistci

18:00
18. 18:00
19.

18:00

20. 7.45
9.15

29. neděle v mezidobí
Den modliteb za misie - sbírka

Stacionář Charity
Za živou a + rodinu Křížkovu, Vítkovu, Konečných a duše v očistci

18:00
7.50
18:00

27. 7.45

9.15

10.45
28.

Za + rodinu Lerchovu a Horákovu
Za farníky
Za Františka Vychodila, rodiče a živou a + rodinu
Za rodinu Švecovu, Volíkovu, manžela, 2 bratry a švagra

P.: sv. Ignáce Antiochijského,
biskupa a mučedníka
Sv.: sv. Lukáše, evangelisty

Za farníky
Na poděkování P. Bohu za dar života s prosbou o další ochranu a
pomoc pro celou rodinu
Za Bohumila Muzikanta, dvoje rodiče a bratra Aloise
Za + manžela, rodiče Kopečných a syny, Arnošta Částku a duše v
očistci

7.50

29. 7.50
30. 18.00
31. 6.45

SLAVNOST: VÝROČÍ
POSVĚCENÍ KOSTELA

30. neděle v mezidobí
S.: sv. Šimona a Judy, apoštolů

Za Helenku Řezníčkovu
17:00

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

Březsko
Ponikev
Ochoz

OSN PŘIPOMÍNÁ MEZINÁRODNÍ DEN OBĚTÍ
NÁBOŽENSKÉHO NÁSILÍ
Letošní 22. srpen byl prvním mezinárodním dnem vzpomínky na oběti násilných
činů motivovaných nenávistí vůči náboženství a víře. V květnu tohoto roku o tom
rozhodlo generální shromáždění OSN. Na pronásledování kvůli víře také upozorňuje
mezinárodní křesťanská iniciativa Červená středa (Red Wednesday), která se v České
republice uskuteční ve středu 17. 11. 2019. Společně ji organizují Česká biskupská
konference, Ekumenická rada církví a Federace židovských obcí. Akce se v tentýž den
koná v několika zemích světa.
Všichni jsou zváni, aby se zapojili ve své farnosti či obci např. nasvícením budovy,
sloupu, sochy na červeno, uspořádáním bohoslužby, přednášky nebo jiné připomínky
s červenými svíčkami.
Více informací o akci a o tom, jak se zapojit, bude postupně uveřejňováno na:
www.facebook.com/cervenastreda. Budeme rádi, když poté na tento profil zašlete
fotografie z Vašich aktivit.
podle Tiskového střediska ČBK

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

21. 7.50
22. 10:00
23. 18.00
24. 6.45
25.
26.

28. neděle v mezidobí

P.: sv. Terezie od Ježíše, panny a
učitelky církve

16. 19:00
17. 6.45

10.45

Na jistý úmysl
Za rodinu Grulichovu
Za Františka Drešra, manželku, rodiče a sourozence
Za farníky
Za Josefa Slámu, manželku, duše v očistci a dar zdraví pro celou
rodinu
Za + rodiče a prarodiče z obou stran

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.
I my v Konici se tento pátek v 18.00 hodin připojíme k modlitbě za tento úmysl,
pak bude následovat mše svatá.
Stejným program bude i v Jesenci v předcházející čtvrtek 17. října od 18.00 hodin.

11. 10.
12. 10.
25.10.

18:00
11.00
18.00

PORADNY CENTRA PRO RODINNÝ ŽIVOT OLOMOUC
Centrum pro rodinný život Olomouc zprostředkovává odborné poradenství
v různých oblastech a situacích lidského života. Do všech poraden se objednává
telefonicky (tel. 587 405 250 nebo 720 110 750) či osobně na CPRŽ Olomouc.
Prosíme o přímou domluvu, nenechávat vzkazy na záznamníku, urychluje to
domluvu. Pokud není uvedeno jinak, probíhají v prostorách kurie a jsou
bezplatné.
Poradci:
Mgr. Pavlína Fremlová, psycholožka – pro dospělé, děti i mládež
Mgr. Markéta Pavelková, psycholožka – pro děti, náctileté a jejich rodiče
Bc. Marcela Řezníčková, psychoterapeutka – poradenství
v obtížných životních situacích
Mgr. Marie Linhartová, psycholožka – manželské, rodinné i osobní poradenství
Mgr. Bc. Marcela Anežka Kořenková, psychoterapeutka, andragožka – poradenství
pro rodiče
MUDr. Jitka Krausová, psychiatr – pastorálně-terapeutické poradenství
www.rodinnyzivot.cz/poradenství

