LETNÍ TÁBORY PRO DĚTI
Mladší děti: 6 – 11 let (1. – 5. třída)

Termín: 8. – 15. srpna 2020

Místo: Sobotín

Přihlášky jsou k dispozici od května u hl. vedoucího:
Jiří Burget, Březsko 96, tel.: 732 649 575 (SMS)

e-mail: jirka.burget@icloud.com


Starší děti: 10 – 15 let (6. – 9. třída)
Termín: 13. - 22. července 2020 Místo: Brtnice u Jihlavy (fara)
Přihlášky budou k dispozici během května u hl. vedoucího:
Michala Langera, tel.: 722 110 515


Příměstský tábor pro děti: 5 - 10 let
Termín: 3. – 7. srpna 2020
Doba: 8–16 hodin
Místo: Ochoz
Informace na telefonu 739 094 764 nebo na adrese cprkonice@ado.cz


Poselství papeže Františka k postní době:
„Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem!“
(2 Kor 5,20)
Publikováno 26. 2. 2020

Milé sestry, milí bratři,
i v tomto roce nám Pán dopřává příhodný čas, abychom obnovili své srdce a
připravili se na slavení velikého tajemství smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista,
které je základem křesťanského života, jak osobního, tak komunitárního. Je
třeba, abychom se v mysli i v srdci neustále vraceli k tomuto tajemství. Poroste
v nás měrou, jakou se necháme zapojit do jeho duchovní dynamiky a jakou
svobodně a velkodušně na ně odpovíme.

ZPRAVODAJ
FARNOSTÍ
JESENEC,
KONICE A SKŘÍPOV
Březen 2020

INFORMACE Z CENTRA PRO RODINU KÁNA KONICE
Maminky se budou modlit za své děti v pondělí 2., 9. a 23. března v 9.15 hodin
ve Společenském domě v Ochozi, v pondělí 2., 9., 16. a 23. března v 19 hodin
na faře v Konici, ve středu 4., 11., 18. a 25. března v 7.45 hodin na faře
v Konici a ve čtvrtek 19. března od 8 hodin v Mateřském centru Srdíčko
v konickém zámku.
Modlitební setkání seniorů ve Společenském domě v Ochozi bude ve středu 4.,
11., 18. a 25. listopadu od 9 hodin.
Po ranní mši svaté a adoraci se v pátek 6. března uskuteční na faře v Konici
setkání seniorů ve společenství KLAS.
Společenství manželů bude mít setkání v pátek 13. března v 18 hodin na faře
v Konici.
Ve středu 18. března bude v Konici v 17 hodin sloužena mše svatá určená
především dětem.
V sobotu 28. března bude v Konici postní duchovní obnova pro dospělé,
kterou povede P. Ondřej Horáček. Přednášky budou dole na faře, adorace,
svátost smíření, mše svatá a křížová cesta v kostele.

celý text na www.ado.cz nebo v jiných médiích

Zákaz tiskovin
Vzhledem k tomu, že časopisy Zprávy z Medugorje a Regina vydávané
dr. Mráčkem v nakladatelství Vérité vydávají nepravdivé a zavádějící informace
o životě církve a její nauce, zakazuji tyto časopisy nabízet v kostelích. Zákaz se
týká i knih vydávaných a nabízených těmito časopisy.

arcibiskup Jan
Zpravodaj farností Jesenec, Konice a Skřípov
Toto číslo vyšlo: 1. března 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

Před děkanátní poutí je možné domluvit putování po stopách sv. Jana Sarkandra
v Olomouci, délka asi 90 minut před začátkem pouti. (13:30 h.). V případě zájmu
dejte vědět. Zprostředkuje paní Anna Burgetová z děkanátního centra pro rodinu.

BOHOSLUŽBY V BŘEZNU 2020

S JEŽÍŠEM NA HOŘE

Konice Jesenec Skřípov
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2. neděle postní

Výroční den zvolení papeže
Svatého otce Františka

Za Štěpánku a Josefa Vranešicovy
Za manžela, živou a + rodinu
Za Františku Müllerovu, Josefa Dolínka a duše v očistci
Za farníky

3. neděle postní
Adorační den Konice

Na poděkování Pánu Bohu za všechny dary s prosbou o Boží
požehnání pro celou rodinu

16. 7.50
17. 7.50
18. 17.00

Za Karla Dostála, manželku a bratra
Za + Antonína Burgeta a živou a + rodinu
Za rodiče Vařekovy, syna, dceru a vnučku a celou živou rodinu
Za + Rostislava Koutného, manželku, syna, dceru a živou a + rodinu

19. 6.45
16.30
18.00
20.
21.

1. neděle postní

Za + manžela, rodiče Kopečných, syny, Arnošta Částka a duše v
očistci
Na jistý úmysl
Za Jindřišku Rusovu, bratra, rodiče a prarodiče
Za + Josefa Koutného a celou živou a + rodinu
Za + rodiče Navrátilovy, živou a + rodinu Křížkovu a duše v očistci
Na poděkování za 50 let života, s prosbou o další ochranu a pomoc pro
celou rodinu
Za Růženu a Josefa Komárkovy
Za Boženu a Rudolfa Hartlovy, živou a + rodinu
Za Anežku a Aloise Ohlídalovy, živou a + rodinu
Za farníky
Za Jiřího Klváčka a živou a + rodinu
Velehrad - Jistý úmysl
Za + Marii Mizerovou, rodinu Buršíkovu, Košťálovu a duše v očistci
Za + manžela k jeho nedožitým 90. narozeninám a živou a + rodinu
Za Jindřicha Kubu, manželku a rodiče z obou stran
Za rodinu Pajchlovu, syna, zetě a duše v očistci

17:00
13.

Postní příprava pro děti i dospělé

Za farníky
Za Václava a Marii Navrátilovy a živou a + rodinu
Za živou a + rodinu Mazánkovu a dar zdraví pro celou rodinu

1. 7.45

Blahoslavenství pro jednotlivé neděle
SLAVNOST sv. Josefa,
snoubence Panny Marie

Za Josefa Horáka, strýce a rodiče z obou stran
Pouť děkanátu v Olomouci – za rodiny a nová povolání...
Za + rodiče Čeplovy, Grulichovy a bratra
Za Františka a Marii Vlčkovy, za živou a + rodinu a za dar zdraví
Za Josefa a Ludmilu Snášelovy a + z rodiny

7.50
xx

22. 7.45
9.15
10.45

SLAVNOST:
Zvěstování Páně

25. 7.50
16.30

Za + rodinu Vyhlídalovu a Foretovu a duše v očistci

18.00
26.

4. neděle postní

Za rodiče Boženu a Josefa Bílých a dvoje rodiče
Stacionář Charity

23. 7.50
24. 10.00

Za farníky

6.45
xx

27.
28.

7.50
17.00

29. 7.45
9.15

Za Rudolfa a Annu Ederovy a syna
Za farníky
Za Annu Vychodilovu, manžela, syna a živou a + rodinu

5. neděle postní

10.45
30. 7.50
31. 7.50

Letošní postní příprava si klade za cíl prohloubit vnímání Písma svatého
jako živého Božího slova, které promlouvá ke každému člověku. Snaží se
přiblížit obsah osmi Ježíšových blahoslavenství a motivovat účastníky k tomu,
aby se pokusili ve svém životě blahoslavenství uskutečňovat.
V kostele bude umístěn panel, na němž bude znázorněna hora
Blahoslavenství s Ježíšem, jak učí zástupy. Postupně budou na panel každou
postní neděli, o slavnosti Zmrtvýchvstání a o Neděli Božího milosrdenství
přidávány symboly jednotlivých blahoslavenství podle toho, které
blahoslavenství se budou snažit účastníci přípravy právě uskutečňovat ve svém
každodenním životě.
Po každé nedělní mši svaté si mohou návštěvníci bohoslužby připevnit na
„horu“ jednu postavičku, která symbolizuje jejich ochotu naslouchat Pánu Ježíši.
Rovněž si mohou vzít z připraveného košíku „knížečku“ s předsevzetím a celý
týden se ho pak pokusit dodržovat či plnit. Na „knížečkách“ jsou tři druhy
předsevzetí: pro malé děti (předškolní), školáky a dospělé. Pro každý týden je
připravena nová sada „knížeček,“ která se vztahuje ke konkrétnímu
blahoslavenství.

Za Víta Vogla, rodiče a sestru
V pořadu bohoslužeb mohou nastat změny, v tom případě budou ohlášeny při nedělní mši svaté.

BOHOSLUŽBY V KAPLÍCH V ZIMNÍM OBDOBÍ NEJSOU

Řazení blahoslavenství neodpovídá tomu, jak jsou uvedena v Matoušově
evangeliu, ale byla vybrána tak, aby nějakým způsobem souvisela s tím, co
přinášejí liturgické texty dané neděle.
1. neděle postní - Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni
Božími syny.
2. neděle postní - Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.
3. neděle postní - Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti,
neboť oni budou nasyceni.
4. neděle postní - Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské
království.
5. neděle postní - Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.
6. neděle postní (Květná) - Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za
dědictví.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro
spravedlnost, neboť jejich je nebeské království.
2. neděle velikonoční - Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou
milosrdenství.

Doba, ve které žijeme, přeje těm, kdo více mluví, kdo se umí prosadit, udělat
si reklamu, pokořit své soupeře. Tichost a pokora se moc „nenosí“. Přesto však
příslib o tom, že tiší dostanou zemi za dědictví, platí i pro nás. Když totiž někdo
umí ovládat své emoce a dokáže se ke druhým chovat vlídně a s úctou, pročišťuje
atmosféru mezilidských vztahů. Rozšiřuje tak kolem sebe dobro, a to nelze ničím
nahradit. Pokusme se v tomto týdnu o tichost a pokoru, a uvidíme, jak se naše
vztahy promění.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně:
„Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je
nebeské království.“ (Mt 5,10)
Inspirace pro katechezi: Dnes si připomínáme radostnou událost, kdy Ježíš
přemohl smrt, vstal z mrtvých, otevřel nám nebe a vykoupil nás od hříchů.
Tomuto vítězství však předcházelo velké utrpení a vše vypadalo nejdříve jako
obrovská prohra. Mnoho bojujících za spravedlnost musí i v dnešní době trpět.
Týká se to dětí i dospělých. Sami jsme se už v této situaci možná ocitli. Někdy
způsobí problém pouze fakt, že zůstáváme na straně pravdy. Bůh však svůj boj
vede jinak, než si představujeme my lidé.
Vítězství se často dostavuje takovým způsobem, jaký bychom vůbec nečekali.
Velkým povzbuzením jsou proto Ježíšova slova „Blahoslavení, kdo jsou
pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království“ (Mt 5,10).
Ježíšovo vzkříšení je pro nás největší zárukou, že když se zde na zemi přidržíme
jeho a budeme konat to, co je správné, budeme s ním věčně v jeho království.
Zkusme v tomto týdnu vytrvat na straně dobra s vědomím, že Ježíš
překonal smrt a že s ním bude překonáno každé zlo. Radujme se tento týden
z Ježíšova vítězství, z toho, že je náš Vykupitel a že k němu patříme.
2. neděle velikonoční:
„Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.“ (Mt 5,7)
Inspirace pro katechezi: V dnešním evangeliu (Jan 20,19-31) slyšíme o tom,
jak Ježíš svěřuje apoštolům moc odpouštět hříchy a zanechává jim svého Ducha.
Možnost odpuštění, to je krásný důkaz bezbřehého Božího milosrdenství,
jehož svátek si dnes připomínáme. Ježíš si ovšem přeje, abychom i my byli
milosrdní k druhým. „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“
(Mt 5,7), čteme v Matoušově evangeliu. Co to znamená?
Milosrdenství je snaha pomáhat, ale zároveň i snaha o vzájemné
odpuštění. Ve svém jednání máme napodobovat Ježíše, Božího Syna. V jeho
jednání máme ten největší příklad.
-------------------------------------------------------------------------------------------------(Převzato z webu Diecézního katechetického centra Biskupství brněnského)

Náměty pro jednotlivé neděle
„Blahoslavenství jsou osobním průkazem křesťana,“
říká papež František (srov. Gaudete et Exsultate, 63).
Proto si je budeme po celou dobu postní až ke 2. neděli velikonoční
připomínat. Každou neděli si představíme jedno blahoslavenství a v následujícím
týdnu se pokusíme podle něho žít.
1. neděle postní:
„Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny.“ (Mt 5,9)
Inspirace pro katechezi: V dnešním evangeliu (Mt 4,1-11) čteme, jak je Ježíš
pokoušen na poušti. Ďábel ho chce odvést od jeho poslání a předkládá mu
příjemné požitky tohoto světa jako záruku štěstí. Je to však jen falešná představa.
I my v dnešní době máme přístup k mnoha věcem, které se tváří jako zdroje
štěstí, ale vedou nás k soustředění se na sebe.
Zdroj štěstí však není v tom, že budou uspokojeny všechny naše potřeby. Ježíš
nám odhaluje, v čem štěstí opravdu spočívá. Pravidla pro šťastný život shrnul ve
svém horském kázání do osmi blahoslavenství. Najdeme je v Matoušově
evangeliu v 5. kapitole (Mt 5,1-12). Přestože jde o velmi starý text, je to živé
Boží slovo, které se dotýká každého z nás. K evangeliu této neděle je vybráno
„Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazvání Božími syny“. Co to
znamená tvořit pokoj? Snažit se o to, aby byly mezi lidmi dobré vztahy. Toho
docílíme jenom tak, že bližním budeme projevovat lásku, že je budeme vnímat
a respektovat je. Kdo rozsévá pokoj, ten smýšlí o druhých upřímně, nešíří
pomluvy a zbytečně nekritizuje, své bližní dokáže ocenit (srov. Gaudete et
exsultate, čl. 87 a 88).
Z evangelia je patrné, že i Ježíši, Synu Božímu, jde o pokoj mezi lidmi
a Bohem. Když odolává ďábelským pokušením, stále myslí na svůj úkol, na nás
a na naše vykoupení. Buďme proto následující týden i my takoví tvůrci pokoje.
Inspirací k tomu nám mohou být lístečky s předsevzetími na tento týden, které
najdete v košíku u „Hory blahoslavenství“. Zároveň si na horu můžete připevnit
jednu postavičku a rozšířit tak zástup těch, kteří se snaží v Písmu svatém
naslouchat Ježíšovým slovům.
2. neděle postní:
„Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.“ (Mt 5,8)
Inspirace pro katechezi: Ježíš vzal Petra, Jakuba a Jana s sebou na vysokou
horu, kde byl před nimi proměněn (Mt 17,1-9). Apoštolové ho mohli vidět
v Boží slávě. Ježíš nám ovšem slíbil, že Boha můžeme vidět i my. Dal nám

k tomu i návod: „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha“ (Mt
5,8).
K tomu, abychom viděli, vnímali a poznávali Boha, tedy potřebujeme čisté
srdce. Jak si je však udržet? Svět kolem nás nám poskytuje mnoho možností, čím
naše srdce naplnit. Jsme zahlceni informacemi, obrazy, hudbou, požitky… Ne
vždy vstupují do našeho srdce hodnotné podněty. Mnohé z nich oslabují naši
lásku k Bohu i k bližním, a takovým je třeba se vyhýbat. Často zaplňujeme náš
čas tím, co máme rádi. Pokud tedy máme rádi Boha a chceme ho vidět,
potřebujeme být s ním. Udělejme si proto zvlášť v tomto týdnu na Boha čas
v modlitbě nebo při četbě Písma svatého. I vztah k lidem se tvoří tím, že s nimi
jsme a mluvíme s nimi, projevujeme si navzájem lásku a přátelství. To je další
věc, o kterou bychom se měli snažit, abychom měli čisté srdce.

kterého lze nazvat „chudým v duchu“. Není to proto, že by nebyl dostatečně
vzdělaný nebo že by měl málo majetku.
Papež František říká, že chudoba v duchu souvisí s tím, „do čeho vkládáme
jistotu svého života“ (srov. Gaudete et exsultate, čl. 67). Pokud jsou to majetek,
vzdělání, úspěch, zdraví, lidé či naše práce, časem hrozí, že budeme na těchto
jistotách závislí, a kdybychom o ně přišli, náš život by se mohl zhroutit.
Uzdravený člověk z dnešního evangelia svoji naději vložil do Ježíše, Božího
Syna.
Proto s ním neotřáslo vůbec nic, ani to, že ho farizeové vyhnali. Zkusme se
proto v následujícím týdnu zamýšlet nad tím, co je pro nás v životě důležité a co
je naším pokladem.
5. neděle postní:

3. neděle postní:

„Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.“ (Mt 5,4)

„Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.“
(Mt 5,6)

Inspirace pro katechezi: Evangelium této neděle mluví o Ježíšově velikém
zázraku– o vzkříšení Lazara (Jan 11,1-45). Na začátku je popisováno utrpení,
které prožívala rodina a přátelé nad Lazarovou smrtí. Můžeme zde najít spojitost
s Ježíšovými slovy „Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni“ (Mt 5,4).
S utrpením se setkáváme i v naší společnosti. Může se týkat přímo nás, našich
přátel nebo úplně cizích lidí. Jsou dvě možnosti, jak se k utrpení postavit. Buď
můžeme dělat, že utrpení je „tabu“, o kterém se nemluví, nebo můžeme utrpení
prožívat společně a navzájem se podporovat.
Z Ježíšova postoje jasně vyplývá, že druhá varianta je ta správná. Člověk,
který je schopen odevzdat své utrpení Bohu, který soucítí s druhými a sdílí s nimi
jejich trápení, získává nakonec od Boha útěchu. Dostává sílu utrpení nést a být
oporou pro druhé (srov. Gaudete et exsultate, čl. 76). Ježíš jako pravý Bůh totiž
opravdu může slíbit, že plačící budou potěšeni. To dokázal i v dnešním
evangeliu. Buďme i my v tomto týdnu zvlášť citliví k druhým, nevyhýbejme se
pomoci a naše vlastní utrpení svěřme Ježíši.

Inspirace pro katechezi: V evangeliu této neděle se Ježíš setkává u studny se
Samaritánkou (Jan 4,5-42). Během hovoru, který spolu vedou, vychází najevo,
že voda ze studny je sice schopna uhasit žízeň, kterou cítí naše tělo, ale není
schopna uhasit mnohem větší žízeň, která je ukryta v lidské duši. Po čem vlastně
lidská duše touží? Mohli bychom vyjmenovat mnoho různých věcí. O jedné
touze Ježíš mluví i v horském kázání: „Blahoslavení, kdo lační a žízní po
spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni“ (Mt 5,6). Co můžeme udělat pro to,
abychom se mezi takové lidi mohli počítat i my?
Papež František vysvětluje, že nám v první řadě má jít „o spravedlnost pro
chudé a slabé“, a také o „věrnost Boží vůli v celém životě“ (srov. Gaudete et
exsultate, čl. 79). Když nám záleží na druhých – snažíme se pomáhat svým
bližním, nejsme lhostejní k utrpení a hájíme pravdu – tehdy toužíme po pravé
spravedlnosti. Ježíš, Boží Syn, nás ujišťuje, že tato naše touha dojde naplnění.
On se o to zasloužil svou smrtí na kříži a svým vzkříšením. V tomto týdnu se
tedy zvlášť věnujme tomu, abychom ve světě rozšiřovali Boží spravedlnost.
4. neděle postní:
„Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.“ (Mt 5,3)
Inspirace pro katechezi: V evangeliu této neděle čteme příběh o uzdravení
slepého a o jeho obhajobě před farizei (Jan 9,1-41). Kde vzal nevzdělaný
chudobný člověk takovou pohotovost a odvahu, aby před váženými představiteli
židovské obce obhájil Ježíše, se kterým se setkal jen jednou? Odpověď nám
mohou poskytnout Ježíšova slova: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je
nebeské království“ (Mt 5,3). Uzdravený slepec byl totiž příkladem člověka,

6. neděle postní (Květná):
„Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví.“ (Mt 5,5)
Inspirace pro katechezi: Přestože si o této neděli připomínáme Ježíšův slavný
vjezd do Jeruzaléma, evangelium popisuje Ježíšovo utrpení a smrt (Mt 26,1427,66). Během těchto dvou situací můžeme odhalovat význam slov
„Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví“ (Mt 5,5).
V Ježíšově příjezdu do Jeruzaléma na oslátku vnímáme velký symbol (srov.
Zach 9,9), stejně tak i v jeho mlčení před žalobci. Není to však tichost pramenící
ze slabosti, ale z pokory, která zná svou cenu a nepotřebuje si nic dokazovat.

