NABÍDKY PRO MINISTRANTY

ZPRAVODAJ
FARNOSTÍ

Celoroční hra pro ministranty – Rytíř Kristův
Od 1. 11. 2019 do 7. 9. 2020 probíhá celoroční soutěž.
Materiály k soutěži a min. schůzkám na: www.ministranti.info.
Setkání vítězů titulu „Zlatý rytíř“ proběhne v pondělí 28. září 2020 v Olomouci.
***************************************************

JESENEC,
KONICE A SKŘÍPOV

Zajeď na hlubinu – Duchovní život ministranta
V pátek 13. a v sobotu 14. března 2020 se v Rajnochovicích
uskuteční Setkání absolventů kurzu

Únor 2020

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

MiniFor a starších ministrantů nad 14 let. Přihlašovat se je možné nejpozději
do 10. 3. 2020 elektronicky na: www.ministranti.info,
účastnický poplatek 150 Kč (v ceně je oběd).
***************************************************

Zelený čtvrtek
Také v letošním roce jsou zváni ministranti k bohoslužbě
9. dubna v 9.30 hod. v olomoucké katedrále.
Sraz nejpozději v 9.15 hod. Místo bude viditelně označeno.
Ministrantské oblečení s sebou.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020 V OBCÍCH NAŠICH FARNOSTÍ
Jesenec
Borová
Dzbel
Ladín
Ponikev
Celkem farnost Jesenec

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

Kurz MiniFor (MinistrantskáFormace)
Kurz je určen pro všechny ministranty od 14 let, kteří chtějí prohloubit svoje
znalosti v oblasti liturgie, duchovního života či vedení ministrantů ve farnosti.
Kurz začne v měsíci srpnu 2020.
Přihlášky a bližší informace na: www.ministranti.info.
***************************************************

Ministrantská pouť
Na sobotu 5. září 2020 se připravuje v Olomouci Ministrantská pouť.
Motto: „Život sv. Jana Sarkandra v 5 V“
(Vztah, Víra, Vůle, Věrnost, Vítězství).
P. Mgr. Jiří Kupka, biskupský delegát pro ministranty
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ ČBK STANISLAV PŘIBYL BUDE HOSTEM BESEDY V OLOMOUCI

K besedě, jejímž hostem bude P. Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK,
zve všechny zájemce Karmelitánské knihkupectví společně s olomouckým arcibiskupstvím.
Setkání s autogramiádou jeho knihy „Karlův most“ se uskuteční
v úterý 18. února 2020 od 17.00 v Arcibiskupském paláci.
Knihu si bude možné zakoupit i na místě.
Rezervace místa na e-mailu kucera.martin@ado.cz nebo na tel. 587 405 402.
Zpravodaj farností Jesenec, Konice a Skřípov
Toto číslo vyšlo: 31. ledna 2020
Redakce: P. Milan Ryšánek, Martin Bílý, Jitka Bílá
Počet výtisků: 250

Kontakt: Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, tel.: 582 396 370
e-mail: fakonice@ado.cz, www.farnostkonice.cz
Vydáváno pro vnitřní potřeby farností

Vybráno 2020
11.415,2.169,6.282,5.701,5.955,31.522,-

Rozdíl oproti roku 2019
- 624,- 401,+ 1.673,+ 1.341,+ 503,+ 2.492,-

Vybráno 2020
9.287,-

Rozdíl oproti roku 2019
+ 1.216,-

122.483,-

Vybráno 2020
59.193,15.298,7.710,5.161,3.424,6.564,9.715,9.916,3.915,2.510,4.631,1.606,129.643,-

Rozdíl oproti roku 2019
+ 3.522,- 945,+ 575,- 1.079,- 421,+ 1.835,+ 2.231,- 51,+ 519,- 120,+ 918,+ 176,+ 7.160,-

Vybráno 2019

Vybráno 2020

Rozdíl oproti roku 2019

575.843,-

579.028,-

Vybráno 2019
12.039,2.570,4.609,4.360,5.452,29.030,Vybráno 2019

Farnost Skřípov
Konice
Březsko
Budětsko
Čunín
Klužínek
Křemenec
Nová Dědina
Ochoz
Runářov
Slavíkov
Štarnov
Zavadilka
Celkem farnost Konice
Celkem CHARITA
Konice

8.071,Vybráno 2019
55.671,16.243,7.135,6.240,3.845,4.729,7.484,9.967,3.396,2.630,3.713,1.430,-

Všem dárcům patří upřímné Pán Bůh zaplať!!!

+ 3.185,-

SV. JAN SARKANDER – JEDEN Z PATRONŮ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE

BOHOSLUŽBY V ÚNORU 2020
1.

Konice Jesenec Skřípov
17.00 Za otce Bernarda Slabocha

Za farníky
Za Břetislava Vychodila, manželku, syna a živou a + rodinu
Za děti, které se připravují k přijetí svátostí a jejich rodiny

2. 7.45
9.15
10.45
3.
4.
5.
6.

7.50
7.50
18.00
6.45

7.

7.50
18.00

Za zemřelé Aloise a Marii Fišrovy a celou živou rodinu

Svátek:
Uvedení Páně do chrámu
4. neděle v mezidobí
P.: sv. Blažeje
P.: sv. Agáty, panny a mučednice
P.: sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

Na poděkování za 70 let života s prosbou další Boží ochranu
Za + Františka Blechtu, manželku, děti a celou a + rodinu

17.00

8.

17.00

9. 7.45
9.15

Za Jiřího Lenfelda
Za + rodinu Kalábovu, Reitrovu a duše v očistci
Za farníky

5. neděle v mezidobí

10.45
Za + syna Miroslava a duše vočistci
Za Hermínu Opletalovu, rodinu Konečných a Rychterovu
Za Jiřinu a Ladislava Faltýnkovy a duše v očisci
Za duše v očistci

10. 7.50
11. 7.50
12. 18.00
13. 6.45
17.00
14.
15.

7.50
17.00

16. 7.45
9.15
10.45
17. 7.50
18. 7.50
19. 17.00
20. 6.45

Za počaté děti a jejich rodiče
Za živou a + rodinu Krejčí a duše v očistci
Za rodiče Mikulkovy a Koutné, syna Miroslava a celou živou a
+ rodinu
Za farníky

6. neděle v mezidobí

7.50
17.00

23. 7.45
9.15
10.45
24.
25.
26.

Za farníky
Za Marii Koutnou, manžela, syna, dceru a celou živou a +
rodinu
Za rodiče Šoupalovy, Mikulkovy a celou živou a + rodinu
Za Libuši a Josefa Slámovy, živou a + rodinu

7.50
7.50
7.50

27.

Sv.: Stolce sv. Petra, apoštola

7. neděle v mezidobí
Sbírka: Haléř svatého Petra

POPELEČNÍ STŘEDA
den přísného postu

16.30
18.00
6.45
17.00
28.
29.

7.50
17.00

Životní osudy kněze a mučedníka Jana Sarkandra shrnuje pomocný biskup Antonín
Basler: „Narodil se roku 1576 v polském Skočově. V roce 1609 byl v Brně vysvěcen na
kněze a postupně prošel několik farností: Opavu, Charváty u Olomouce, Uničov,
Zdounky, Boskovice a nakonec Holešov. Je to doba třicetileté války a sporů mezi
katolíky a protestanty. Svatý Jan po návratu z pouti k Panně Marii Čenstochovské upadl
do podezření, že to byl on, kdo na Moravu pozval polská vojska pustošící především
panství evangelických šlechticů, nebo že o tom alespoň věděl, neboť byl zpovědníkem
moravského zemského hejtmana Lobkovice. Právě Holešov byl Janovou zásluhou před
vydrancováním zachráněn. Ačkoli se mu podařilo včas uprchnout a skrývat se na
tovačovském zámku, byl nakonec v lesích u Troubek zajat. Na následky trojího mučení
tento věrný a nevinný kněz 17. března 1620 v Olomouci zemřel,“ říká biskup Basler a
dodává: „Svatý Jan Sarkander zůstane pro všechny generace vynikajícím svědkem síly
víry, pravdy a věrnosti, mučedníkem zpovědního tajemství a pro naše země také
vzácným přímluvcem.“
Jubilejní rok jednoho z patronů olomoucké arcidiecéze zahájí slavnostní koncert
konaný pod záštitou arcibiskupa Jana Graubnera v pondělí 27. ledna v Arcibiskupském
paláci. Od 18.00 při něm vystoupí Trio Martinů Pro účast na koncertě je nutná rezervace
místa: na e-mailu miksa.david@ado.cz, na tel.: 587 405 402.

Za živou a + rodinu, dobrodince a přátele
Za + Oldřichu Slouku, manželku a celou rodinu
17.00

21.
22.

Hned tři výročí spojená s mučedníkem sv. Janem Sarkandrem si v letošním
roce připomenou věřící olomoucké arcidiecéze: v polovině března uplyne 400 let
od jeho mučednické smrti, počátkem května 160 let od blahořečení a v druhé půli
května pak 25 let od svatořečení. Na květen zároveň připadá i sté výročí narození
papeže sv. Jana Pavla II., který Sarkandra v Olomouci kanonizoval. Jubilejní rok
jednoho z patronů arcidiecéze zahájí už na konci ledna benefiční koncert.

Za Bohuslavu a Miloslava Grulichovy a jejich rodiče

BOHOSLUŽBY V KAPLÍCH – V ZIMNÍM OBDOBÍ SE NEKONAJÍ
****************************************************************

INFORMACE Z CENTRA PRO RODINU KÁNA KONICE
Ze zdravotních důvodů nejsou v aktuálním měsíci plánované obvyklé aktivity.

O necelé dva měsíce později – v předvečer samotného výročí, tedy 16. března – se
v Arcibiskupském paláci uskuteční také další akce spojená s oslavami. Bude zde totiž
představena publikace historika Karla Kavičky a dalších autorů věnovaná právě Janu
Sarkandrovi.
Hlavními místy oslav jubilea ovšem po celý rok budou především dva sakrální
prostory: jednak katedrála sv. Václava, kam bylo v souvislosti se Sarkandrovou
beatifikací roku 1860 přeneseno jeho tělo, a také jemu zasvěcená kaple v blízkosti
svatomichalského kostela. Budova stojící přímo na místě bývalé městské věznice, kde
byl Jan Sarkander 17. března 1620 umučen, přitom loni v rámci příprav na jubileum
prošla celkovou rekonstrukcí. „Mimo jiné se čistil mramor a omítky, restaurováním
prošel svatostánek a proběhlo také ladění varhan,“ shrnul P. Antonín Štefek z farnosti sv.
Michala, pod kterou kaple spadá. Po celý letošní rok podle něj farnost pořádat v kapli
vždy 17. v měsíci bohoslužby ke sv. Janovi. „Vedle toho se už teď hlásí učitelé, kteří
k nám chtějí přivést na prohlídku školáky, a také se plánuje, že návštěva kaple bude
součástí každé z děkanátních poutí do katedrály,“ vyjmenovává P. Štefek.
... převzato z www.ado.cz

