
PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 2019 V KONICKÉM DĚKANÁTĚ 
 

Farnost 24. 12. - „půlnoční“ 25. 12. 26. 12. 31. 12. 1. 1. 

Bílá Lhota 16.00 11.00 11.00  11.00 

Bohuslavice 

Hvozd 
22.00 8.00 8.00 

10.00 

17.00 8.00 

Bouzov 21.00 9.00 9.00 --- 9.00 

Brodek u K. 17.30 9.30 9.30 17.00 9.30 

Čechy p. K. 21.00 10.45. 10.45 --- 10.45 

Cholina 21.00 9.30 9.30 17.00 9.30 

Chudobín 16.00 11.45 11.45 --- 11.45 

Jesenec 23.00 9.15 9.15 --- 9.15 

Kladky 20.30 11.00 11.00 15.35 11.00 

Konice 
21.00 7.45  

10.45 

7.45 17.00 7.45  

10.45 

Laškov 
15.00 pob.pro děti 

24.00 

9.00 9.00 18.00 9.00 

Luká 24.00 10.30 10.30 --- 10.30 

Měrotín 22.30 7.30 7.30 --- 7.30 

Náměšť na Hané 15.00 11.00 11.00 15.00 11.00 

Přemyslovice 22.30 7.30 7.30 16.30 7.30 

Ptení 22.00 10.30 10.30 18.00 10.30 

Senice 22.30 8.00 8.00 16.00 8.00 

Skřípov  -- -- 10.45 -- -- 

Stražisko 15.00  pob.pro děti 7.30 7.30 --- 17.00 

Suchdol u PV 
15.30 (dětská) 

22.00 

8.00 8.00 19.00 8.00 

Stínava 16.00 pob. pro děti 9.00 9.00 17.00 9.00 

Šubířov 16.00 11.00 11.00 --- 11.00 

Vilémov 16.00 9.30 9.00 18.00 9.30 

 

Známe slova Pána Ježíše: „Kdo vidí mne, vidí Otce“.  

Tak prožijme advent tak, abychom se o Vánocích s Bohem skutečně setkali.                  
Přeje otec Milan a celá redakční rada 
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Z PROGRAMU CPR KÁNA KONICE NA PROSINEC 
Maminky se budou modlit za své děti v pondělí 2. a 9. prosince v 9.15 hodin ve 

Společenském domě v Ochozi, v pondělí 16. prosince v 19 hodin na faře v 

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

čtvrtek 19. prosince od 8 hodin v Mateřském centru Srdíčko v konickém zámku. 
Modlitební setkání seniorů ve Společenském domě v Ochozi bude ve středu    

4., 11. a 18. prosince od 9 hodin. 
Po ranní mši svaté a adoraci v pátek 6. prosince se uskuteční na faře v Konici 

setkání seniorů ve společenství KLAS. 
************************************** 

NÁRODNÍ DAR PAPEŽI FRANTIŠKOVI – SOCHA KORUNY SV. ANEŽKY  

PODĚKOVÁNÍ 
Drazí bratři a sestry v Kristu. Vy všichni jste přispěli na dar pro 

svatého otce Františka. Vám všem patří velké díky. Svatý otec byl 

potěšen jak finančním darem na chudé a potřebné, tak i vašimi otisky 

prstů, jako symbolem velkorysého dárce. Ať již mnozí z vás byli na 

národní pouti v Římě, či doma se v tichosti připojili v modlitbách ke 

zhruba čtyřem tisícům poutníků, našim kněžím a biskupům, my jsme    

v Římě věděli, že jste tam s námi.  Vaše otisky prstů jsou na soše 

"Koruna svaté Anežky České", a další tisíce otisků jsou uloženy v ní. 

Vaše děti a další pokolení budou vědět, že  Váš otisk je v Římě a taky   

v srdci svatého otce Františka. Nepatří mně hodnotit národní pouť, jsem 

však přesvědčen, že byla krásná a i díky vám splnila svoje poslání.  

 František Ševečka 

Koordinátor projektu "Koruna svaté Anežky České" 

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

NEPŘEHLÉDNĚTE… 
 Mše sv. na I. pololetí r. 2020  v Konici se budou zapisovat v neděli 8. 12. 2019         

po skončení adorace v 17:00 hod. a v pondělí 9. 12. 2019 po ranní mši svaté. 

 V Jesenci se bude zapisovat ve čtvrtek 12. 12. 2019 po mši svaté. 

 Příležitost pro předvánoční svátost smíření: 

- ve farnosti Jesenec bude ve čtvrtek 19. 12. od 15.30 do 17.00 hod. (přede mší svatou), 

- ve farnosti Konice v sobotu 21. 12. dopoledne od 8.30 do 10.30 hod., 

- ve farnosti Skřípov v sobotu 21. 12. odpoledne od 16.30 do 17.00 hod. 

 

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


BOHOSLUŽBY V PROSINCI 2019 
 Konice Jesenec Skřípov   

1. 7.45 
 

10.45 

 

9.15 

 Poděkování za dar zdraví s prosbou o požehnání, na přímluvu  

    P. Marie, pro celou rodinu 

Za pana Tonyho a paní Roberts z Anglie a duše v očistci 

Za farníky 

 

1. neděle adventní 

2. 7.50   Za ochranu počatého života  

3. 7.50   Za Jarmilu a Miroslava Antlovy a celou živou a + rodinu P.: sv. Františka Xaverského, kněze 

4. 18.00     

5. 6.45  

17.00 

  

Za živou a + rodinu Snášelovu a Trbuškovu a duše v očistci 

 

6. 7.50 

18.00 

  Za Jaroslava Synka, rodiče, živou a + rodinu 

 

 

7.   17.00 Za rodiče Písovy, rodiče Hanzalovy a syny Františka a Josefa P.: sv. Ambrože, biskupa a uč. církve 

8. 7.45 
 

10.45 

 

9.15 

 Za Janu Ulmanovu, manžela, bratra a rodiče Jáchymovy 

Za farníky 

 

 
2. neděle adventní 

9. 7.50 

 

18.00 

 

16.30 

 Za rodinu Pajchlovu, Slámovu, syna, zetě a všechny + z rodiny 

Za rodiče Opavské, Kubovy a + rodinu Horákovu 

Slavnost: Panny Marie počaté 

bez poskvrny prvotního hříchu 

10. 7.50   Za živou i  +  rodinu Koutných  

11. 18.00   Na poděkování za 60 let života  

12. 6.45  

17.00 

 Za Barboru a Františka Hofmanovy, za švagra a duše v očistci  

13. 7.50   Za + Františka Blechtu a celou rodinu P.: sv. Lucie, panny a mučednice 

14.   17.00 Za Ludmilu a Václava Růžičkovy P.: sv. Jana od Kříže, kněze a uč. církve 

15. 7.45 
 

10.45 

 

9.15 

 Za živou a + rodinu Krejčí a duše v očistci 

Za Jana Koldu, rodiče, sourozence a duše v očistci 

Za farníky 

 

3. neděle adventní 

16. 7.50   Za + manžela, rodiče Kopečných a syny, Arnošta Částku a duše v 

očistci 

 

17. 7.50   Za rodinu Crhonkovu a Dosedělovu, živou a + rodinu  

18. 18.00     

19. 6.45  

17.00 

 Za Antonii a Jaroslava Dolákovy, švagra a duše v očistci 

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

 

20. 7.50   Za + manžela, syna, celou živou a + rodinu  

21.   17.00 Za farníky  

22. 7.45 
 

10.45 

 

9.15 

 Za + Františka Reitra, bratra, rodiče a rodinu Kalábovu 

Za Annu Koutnou, manžela a syna 

Za Jindřicha Smolíka, živou a + rodinu a duše v čistci 

 

4. neděle adventní 
 

23. 7.50   Za Petra Kapce a oboje rodiče  

24. 21.00 

 

 

23:00 

 

 

Za živou a + rodinu Kočí  

Štědrý den 

25. 7.45 
 

 

10.45 

 

 

9.15 
 Za + Josefa Veisgärbera, manželku, dceru a celou živoou a + rodinu 

Za Jana a Ludmilu Kvapilovy, duše v očistci a za dar zdraví a pevné 

víry pro celou rodinu 

Za živou a + rodinu Greplovu 

SLAVNOST: 

NAROZENÍ PÁNĚ 

26. 7.45 
 

 

 

 

 

9.15 
 

 

10.45 

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

 

 

Za Marii a Josefa Dostálovy a za rodinu Polcrovu 

 

Svátek sv. Štěpána 

27. 7.50   Za Anežku Drešrovu, manžela, rodiče a sourozence Sv.: sv. Jana, apoštola  

a evangelisty 
28.   17.00 Za živé a + členy živého růžence Sv.: svatých Mláďátek, mučedníků 

29. 7:45 

 

10:45 

 

9:15 
 

 Za farníky 

Za živou a + rodinu Kučerovu a Dokoupilovu 

Za Josefa Přecechtěla a rodiče 

Sv.: SVATÉ RODINY 

Ježíše, Marie a Josefa 

30. 7.50   Za Josefa Horáka, dva bratry, dvě švagrové a rodiče   
31. 17.00   Na poděkování za uplynulý rok a s prosbou o Boží požehnání do 

nového roku 2020 
 

Mše svaté v kaplích se v zimním období nekonají. 

ADVENTNÍ PŘÍPRAVA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ 

CHOĎME PO BOŽÍCH STEZKÁCH 
Doba adventní je v našich přírodních podmínkách spojena s kontrastem 

temnoty a světla. Dny jsou krátké, tmavé večery i rána je potřeba prosvěcovat 

světlem, abychom se dokázali na svých cestách orientovat. Do tohoto temného 

období roku zaznívají při bohoslužbách slova Písma Svatého, jež nás vybízejí     

k tomu, abychom se obrátili, neboť den se přiblížil (srov. Řím 13,12), abychom 

se oblékli do výzbroje světla a kráčeli v Hospodinově světle po jeho stezkách 

(srov. Iz 2,1 5), protože brzy přijde Spasitel, který nás zachrání z temnoty našich 

hříchů. Na motivy světla a tmy, cesty a stop jsme se letos zaměřili v naší adventní 

aktivitě pro farnosti. Máme obnovit své rozhodnutí kráčet za Ježíšem, aby se 

mohl zrodit nejen v městě Betlémě, ale i v našem srdci.  
 
Letošní adventní příprava ve farnosti byla inspirována čteními z 1. neděle 

adventní (cyklus A), kde se mluví o ochotě vyjít na cestu a změnit svůj život. 

Hlavním motivem jsou stopy, které připomínají naši ochotu vyjít za Ježíšem. 

Obraz, který ze stop vznikne, je symbolem naděje. Spasitel Ježíš přináší „světlo 

do temnoty“. I my můžeme, pokud budeme chodit po Božích cestách, přinášet 

světlo Boží lásky do našeho okolí.  
 

Do adventní aktivity se mohou zapojit nejen děti, ale i dospělí.  

Na začátku doby adventní se na viditelné místo do kostela umístí  

tmavá nástěnka. Uprostřed na nástěnce je jednoduchý oblouk s hvězdou,  

který připomíná prázdnou betlémskou jeskyni.  

Od jeskyně směrem ke krajům nástěnky vedou nenápadné paprsky  

vyznačené žlutou linkou. Paprsky naznačují cesty k betlémské jeskyni.  

K nástěnce se umístí košíčky s lístečky a se stopami. 

 

Během doby adventní si návštěvníci bohoslužeb vezmou  

po každé mši svaté v kostele jeden lísteček s biblickým citátem a úkolem,  

který se budou snažit splnit. Jako symbol ochoty 

 „chodit po Božích stezkách“ si pak ještě připevní  

na nástěnku jednu papírovou stopu. 

 

Stopy se budou umísťovat od krajů nástěnky směrem do středu  

na předkreslené paprsky tak, aby se vytvořily pěšinky.  

S přibývajícím počtem stop na nástěnce bude obraz stále více  

„prozářený“ a paprsky tvořené stopami začnou vynikat.  

Na Štědrý den se pak do prázdné jeskyně umístí obrázek Svaté rodiny. 

 Jeskyně s narozeným Spasitelem a hvězdou  

se tak stane zářícím centrem vzniklého obrazu. 


