KDU-ČSL KONICE
pořádá

FARNÍ PLES – 25. 1. 2020
v kulturním domě v Jesenci
hudba: TÓNY
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI


2. DĚKANÁTNÍ PLES MLÁDEŽE

v sobotu 15. 2. 2020
v kulturním domě v Jesenci
v 18:00 mše v místním kostele sv. Libora
*fotokoutek
*tombola
*předtančení
*soutěže
*půlnoční překvapení
*teplá večeře
*živá hudba
*cena: na místě 150,- Kč
*předprodej – 100,- Kč
(TIC Konice,
animátoři konického děkanátu)
*veškerý výtěžek z plesu
bude věnován
Mateřskému centru
Srdíčko v Konici

JESENEC, KONICE
A SKŘÍPOV
leden 2020

Z činnosti děkanátního Centra pro rodinu Kána Konice v lednu 2020
Senioři budou mít setkání ve společenství KLAS v pátek 3. ledna po ranní mši
svaté a adoraci na konické faře.
Modlitby matek budou v pondělí 6., 20. a 27. ledna od 9.15 hodin ve
Společenském domě v Ochozi, v pondělí 6., 13. a 27. ledna v 19 hodin na faře
v Konici, ve středu 8., 15., 22. a 29. ledna v 7.45 hodin na faře v Konici a ve
čtvrtek 16. ledna od 8 hodin v Mateřském centru Srdíčko v konickém zámku.
Modlitební setkání seniorů ve Společenském domě v Ochozi bude ve středu 8.,
15., 22. a 29. ledna od 9 hodin.
Manželé budou mít setkání na faře v Konici v pátek 10. ledna v 19 hodin.
***************************************************
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ZPRAVODAJ
FARNOSTÍ

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

V říjnu jsme v rámci misijního měsíce začali stavět Misijní most, tedy
společenství modlitby za misie v pátek večer před Misijní nedělí. Budování
„mostů“ spojujících lidi v rodinách, obcích i mezi národy jsou nevyhnutelností,
má-li společnost fungovat. Kdysi vystavěné „mosty“ se dnes ale lehkomyslně
ničí, a to nejenom násilným způsobem, ale i snahami udělat lidskou společnost
více humánní. Je to ale často způsobem, který nevede ke sbližování lidí, ale stává
se podmětem svárů. Ovšem my křesťané máme poznání vedoucí k mostu, který
již byl vystavěný.
Bůh vystavěl „most“ ve svém Synu, který spojuje nebe se zemí, člověka
s Bohem a lidi „dobré vůle“ navzájem, pokud se po něm vydají na ten správný
břeh. Pán Ježíš je „cesta, pravda a život“. Cesta, která vede přes „most“, který
tolik potřebujeme. I v novém roce ať nám pomáhá překlenovat všechno, co vede
k rozdělení, a překonávat všechny propasti. Cíl života člověka je jen jeden.
A „most“, který pomáhá opustit zemi stínů a smrti a přejít do domova věčného
štěstí v náručí Boha, Otce betlémského Dítěte, ten pro nikoho nemusí být příliš
vzdálený.
Hojnost požehnání do nového roku přeje o. Milan a celá redakční rada

BOHOSLUŽBY V LEDNU 2020

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020

Konice Jesenec Skřípov
Za + bratra Jiřího
Za rodiče Květenských, Vařekovy a vnuka Radka

1. 7.45
9.15

závazný zasvěcený svátek

10.45
2.

P.: sv. Basila Velikého a Řehoře
Naziánského, biskupů a učitelů církve

6.45
17.00

3.

První pátek v měsíci

7.50
18.00

4.

17.00

5. 7.45
9.15
10.45
6. 7.50
16.30
18.00
7. 7.50
8. 18.00
9. 6.45
10. 7.50
18.00
11.

Slavnost Matky Boží,
Panny Marie

Za Jiřího Ericha a babičku Štěpánku
Za + Antonína Burgeta
Na poděkování za 80 let života s prosbou o Boží požehnání pro
celou rodinu
Za farníky
Na jistý úmysl
Na poděkování za všechny milosti a vyslyšené prosby s prosbou o
dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu

2. neděle po Narození Páně

Slavnost Zjevení Páně
Adorační den farnosti Jesenec

xx
Na poděkování za přijaté milosti a za všechny dobrodince
Charita - žehnání koledníkům
Za Libuši Gerákovu a manžela

12. 7.45

Za farníky
Za + Jana Štafu, rodiče a celou živou a + rodinu, za rodiče Zajíčkovy
a duše v očistci
Za + syna, manžela a duše v očistci
Za Rostislava Machače, rodiče z obou stran a dva bratry

9.15
10.45
13. 7.50
14. 6.45
15. 18.00
16. 6.45

Sv.: Křtu Páně

Za živou a + rodinu Cisárikovu a Tobolovu
17.00

17.
18.

7.50
17.00

19. 7.45
9.15
10.45

Za Marii Dostálovou, bratra a rodiče z obou stran
Na jistý úmysl
Za farníky
Za Antonína a Marii Navrátilovy a živou a + rodinu
Na poděkování za 60 let života s prosbou o další ochranu a pomoc

P.: sv. Antonína, opata
P.: Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

2. neděle v mezidobí

Za + Růženu Janečkovu, jejich děti a celou živou a + rodinu

20. 7.50
21. 7.50
22. 17.00
23. 6.45

P.: sv. Anežky Římské, panny a mučednice

Tříkrálová sbírka se v tyto dny
v konickém regionu připravuje již po
jednadvacáté. Dovolte nám proto,
abychom Vás touto cestou znovu pozvali
či požádali o její podporu.
S ohledem na koledníky – dobrovolníky jsme termínem koledy zvolili sobotu 11. ledna 2020
(celostátně doporučený termín). Svátek Tří králů letos totiž připadá na všední den. To bychom
koledníky zajišťovali velmi obtížně a stejně tak bychom asi mnoho lidí doma nezastihli. Večerní
koledování pak s ohledem na děti není nejvhodnější. Víkend předcházející svátku Tří králů je pro
dobrovolníky nepříliš vhodný, jelikož budou probíhat prázdniny a ne všichni budou doma. Prosíme,
přijměte laskavě tento námi zvolený termín i naše koledníky. Chcete-li a můžete, podpořte nás
svým darem.
Bez již zmiňovaných dobrovolníků – koledníků by Charita Konice nebyla schopna tuto akci
zabezpečit. Region, který službami pokrývá Charita Konice, čítá 63 obcí. Ve všech obcí koledujeme
díky více než 370 dobrovolníkům. V loňském roce se vykoledovalo 575 843,- Kč (po přičtení darů
na konto a DMS činí celkový výnos 590 375,- Kč).
Peníze pomohly Charitě Konice spolufinancovat provoz, pořízení vybavení a automobilů
nutných pro fungování zdejších terénních služeb (pečovatelské služby a domácí zdravotní
a hospicové péče). Bez tříkrálových darů a obětavosti koledníků bychom nemohli pomáhat
potřebným lidem v aktuálním rozsahu našich služeb a naše charitní projekty by byly ohroženy.
V roce 2020 bychom z výnosu rádi podpořili vznik nové terénní odlehčovací služby, která bude
sloužit seniorům, hendikepovaným a o ně pečujícím osobám. Náš Dům pokojného stáří
Bohuslavice volá po řadě nutných oprav či investic (zejm. nás trápí výtah a vzduchotechnika
v kuchyni), kde by nám výnos Tříkrálové sbírky 2020 určitě citelně pomohl.
Chcete-li nám pomoci s realizací sbírky jako koledníci (dospělí i děti), přijmeme Vás s velkou
radostí. Kontaktujte nás prosím.
Naděžda Páleníková, DiS., koordinátorka TS, tel. 739 52 43 64,
email: nadezda.palenikova@konice.charita.cz
Svatava Grulichová, zástupkyně koordinátorky, tel. 731 646 889,
email: Svatava.grulichova@konice.charita.cz

17.00
24.

7.50

25.

17.00

26. 7.45
9.15
10.45
27. 7.50
28. 10:00

Za farníky
Za živou a + rodinu Jevických a duše v očistci
Za Miloslavu Vlčkovu, rodiče Vlčkovy a Ševčíkovy a duše v očistci
Na poděkování Pánu Bohu za dar života, s prosbou o další ochranu a
pomoc pro celou rodinu
Za rodinu Pajchlovu, Slámovu, syna, zetě a duše v očistci

P.: sv. Františka Saleského,
biskupa a učitele církve
Sv.: Obrácení sv. Pavla, apoštola

3. neděle v mezidobí

P.: sv. Tomáše Akvinského, kněze
a učitele církve

29. 18:00
30. 6.45

Za živou a + rodinu Cisárikovu a Tobolovu
P.: sv. Jana Boska, kněze

7.50
BOHOSLUŽBY V KAPLÍCH SE V ZIMNÍM OBDOBÍ NEKONAJÍ

Sbírka bude zahájena Mší svatou s požehnáním koledníkům
v pátek 10. ledna 2020 v 18.00 v Konickém farním kostele.

Hlavním dnem koledy bude sobota 11. 1. 2020.
V roce 2020 je obecným účelem Tříkrálové sbírky:
Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.

17.00
31.

V Konickém regionu proběhne Tříkrálová sbírka ve dnech 10. až 12. ledna 2019.

Sbírka svou šíří a zaměřením je důkazem solidarity ve společnosti, prostředkem pro sdílení odpovědnosti,
nezávisle a pružně reagovat na potřeby lidí potřebných a lidí v nouzi.
***************************************************

