
Pastýřský list  
na Slavnost Nejsvětější Trojice 

 

Drazí bratři a sestry, 

s radostí dnes děkujeme Bohu za možnost se po dlouhé době izolace znovu sejít 

ve společenství ke slavení liturgie. Slavíme veliké tajemství naší víry, slavíme 

Nejsvětější Trojici. V Ježíši Kristu nám Bůh dal poznat, že on, který je láska, žije ve 

společenství, ve společenství lásky. Kde je láska, tam musí být milující i milovaný. Kde je 

dokonalá láska, je dokonalé darování se i přijetí. Můžeme říci, že Otec je ten, který se cele 

daruje Synovi. Syn je prázdný od sebe a je plně pro Otce, kterého bezvýhradně přijímá. 

Jejich vztah, láska mezi nimi, je Duch Svatý. Toto tajemství víry je nejen charakteristickým 

znakem křesťanské víry, ale i křesťanského života.  

Před týdnem jsme oslavili Seslání Ducha Svatého. Prvotní církev začala žít, když 

přijala Ducha Svatého, když on začal v učednících působit – milovat. Církev – tajemné tělo 

Kristovo – to je Kristus sám přítomný ve světě. Když se věřící shromažďují v Ježíšově 

jménu, je církev vidět, jde o zjevování Boha světu. Lidé kolem nás mají možnost vidět ve 

shromáždění věřících znamení Kristovy přítomnosti, ba pokud přijdou mezi nás, mají 

možnost setkat se s Kristem uprostřed nás. Omezení minulých týdnů nás díky koronaviru 

zahnalo do izolace. Děkuji všem, kteří zprostředkovali spojení věřících k modlitbě a mši 

svaté aspoň prostřednictvím moderních technologií, i těm, kteří konali pobožnosti v 

rodinách. Nyní však, když je to možné, je třeba se vrátit do kostelů. Jak řekl papež 

František, to byla církev, která se ocitla ve složité situaci, kterou Pán dopouští, ale ideálem 

církve je svátostné společenství lidí, a to stálé. Kéž nás Pán naučí důvěrnosti, niternému 

přátelství s ním, avšak v církvi, se svátostmi a spolu se svatým lidem Božím. 

Padají omezení počtu účastníků na bohoslužbách. Ukažme, prosím, že naše touha 

po účasti na mši svaté byla pravdivá a využijme každé příležitosti „být u toho“, když se 

církev schází ke slavení svaté liturgie i ve všední dny. Nepřestaňme však se společnou 

modlitbou v rodinách. Nyní je před námi úkol přivést i ty, které ještě ovládá strach, nebo 

pohodlí, zpět do společenství k hlubšímu prožívání mše svaté v kostele. Děkuji všem, kteří 

se v tom budou osobně angažovat trpělivým zvaním a vytvářením živých společenství víry, 

kde bude možné zakoušet radostnou přítomnost Ježíše uprostřed nás. Děkuji každému z 

vás, že se zapojíte. 

Upřímně děkuji všem, kteří v době uplynulé zkoušky nechali v sobě milovat Ducha 

Svatého a zapojili se do služby lásky nemocným a ohroženým jak zdravotní a 

ošetřovatelskou péčí, tak zajišťováním nákupů a dalších služeb či zapojením se do 

mnohých programů, které pomáhaly překonat samotu opuštěných, či nabídli pomoc 

rodinám s dětmi, třeba s jejich výukou. Nezapomeňme na to, co jsme se v době zkoušky 

naučili, a pokračujme v aktivním budování dobrých vztahů a ve službě lásky. 

(…     …) 

K tomu všem ze srdce žehná                            arcibiskup Jan 
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ZPRAVODAJ 

FARNOSTÍ 

JESENEC, KONICE  
A SKŘÍPOV 

Červenec a srpen 2020 

Z činnosti CPR Kána Konice v červenci a srpnu 2020 
Společenství seniorů KLAS bude mít setkání na faře v Konici po ranní mši svaté a 

adoraci v pátek 3. července a následující měsíc bude setkání v pátek 14. srpna po 

ranní mši svaté. 

Maminky se k modlitbám matek v jednotlivých modlitebních skupinkách budou 

během prázdnin scházet podle individuální domluvy. 

Modlitební setkání seniorů v Ochozi bude během prázdnin bývat podle domluvy 

mezi členkami společenství. 

Od 3. do 7. srpna se uskuteční v Ochozi tradiční příměstský tábor pro děti od 5 do 10 

let. 

Poslední srpnovou sobotu jste zváni stejně jako v předcházejících letech na Svatý 

Hostýn na Arcidiecézní pouť rodin. V 10.15 hodin bude pouť zahájena mší svatou. 

Dospělí i děti se mohou těšit na bohatý program, který bude upřesněn později. 

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

Přehled hospodaření v roce 2019 

 Jesenec Konice Skřípov 

K 1. 1. 2019 se začínalo hospodařit s:  433 780 256 390 37 820 

Výnosy roku 2019 celkem činí: 173 500 839 900 768 400 

Z toho:      - kostelní sbírky 155 700 545 600 43 200 

- dary fyz. i práv. osob,  dotace 10 000 177 200 715 000 

- ost. příjmy vč. nájemného, úroků 7 800 117 100 10 200 

Náklady roku 2019 celkem  činí: 165 500 806 400 1 231 800 

Z toho        - režijní výdaje 52 300 519 000 40 340  

- bohoslužebné náklady 4 500 26 500 1 460 

- sbírky a příspěvky diecézi 78 500 188 100 11 900 

- opravy + ostatní výdaje 30 200 72 800 1 178 100 

Konečný zůstatek:  642 900 360 350 38 460  

Výše uvedená zaokrouhlená data mají pouze informativní charakter. 
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BOHOSLUŽBY V ČERVENCI 2020 
 Konice Jesenec Skřípov   

1. Štarnov     

2. 6.45  

18.00 
 Za živé a + spolužáky a spolupracovníky 

Za Danuši a Josefa Kvapilovy, rodiče Tichých, Kvapilovy a celou + 

rodinu 

 

3. 7.50 
19.00 

  Za rodiče Páleníkovy, dceru, snachu a celou živou a + rodinu 
Za Jana Hofmanna a celou živou a + rodinu 

Sv.: sv. Tomáše, apoštola 

4.   18.00 Za Anežku a Josefa Přikrylovy, za manžele Snášelovy a Emilii 

Brachtlovou 
P.: sv. Prokopa, opata a Alžběty 

Portugalské 
5. 
 
 

7.45 
 

 

9.15 
 

 Za farníky 
Za Aloise Ševčíka, rodiče Ševčíkovy a Vlčkovy a duše v očistci 

                                                                                                                                                                                                         

Slavnost: sv. Cyrila, mnicha  
    a sv. Metoděje, biskupa 

14. neděle v mezidobí 
6. xx     

7. xx     

8. 19.00   Na poděkování za 80 let života s prosbou o ochranu pro celou rodinu  

9. 6.45  

18.00 
  

Za Františka a Marii Vlčkovy celou živou a + rodinu, s prosbou o dar zdraví 
 

10. 7.50   Za rodiče Polcrovy a Spurných  
11.   18.00 Za Jana a Arnoštku Streitovy Sv.: sv. Benedikta, opata, patrona Evropy 
12. 7.45 

 

10.45 

 

9.15 
 Za + bratry Jana a Josefa a + rodiče Krupkovy 

Za farníky 
Procházkovi - výročí svatby 

 

15. neděle v mezidobí 

13. xx     

14. 7.50   Za + manžela, syna, živou a + rodinu  

15. 19.00   Na jistý úmysl P.: sv. Bonaventury, biskupa a 

učitele církve 
16. 6.45 18.00    

17. xx     

18.   18.00 Za živou a + rodinu Dočkalovu, Nevrlovu, Růžičkovu a Kaplánkovu  

19. 7.45 
 

10.45 

 

9.15 
 Za farníky 

Za rodiče Vychodilovy, syna a živou a + rodinu 
Za manžela, rodinu Kutou a Kordekovu a duše v očistci 

 

16. neděle v mezidobí 

20. xx     

21. 7.50   Za + manžela, rodiče Kopečných, syny, duše v očistci a + Arnošta 

Částku 
 

22. 19.00   Za Ludmilu Klemsovu a duše v očistci P.: sv. Marie Magdalény       
23. 6.45  

18.00 
  

Na poděkování za 20 let společného života 
Sv: sv. Brigity, řeholnice, 

patronky Evropy      
P. sv. Libora 

24. 7.50   Za rodinu Pajchlovu, Annu Vyhlídalovu a duše v očistci  

25.   Runářov  Sv.: sv. Jakuba, apoštola 
26.  

9.00 
7.30 

 

9.00 
10.30 

 Za Antonína Koutného, manželku a syna 
Za + Annu a Františka Greplovy a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za prarodiče Neveselé, Lubomíra Němce, živou a + rodinu 
 

 

17. neděle v mezidobí 
 

POUŤ V JESENCI 
27. xx   D P.: sv. Gorazda a druhů 
28. xx   D  

29. xx   D P.: sv. Marty 
30. xx xx  D  

31. xx   D P.: sv. Ignáce z Loyoly, kněze 
 

 
BOHOSLUŽBY V KAPLÍCH 

Štarnov 1.7. 18.00 Za živé a + občany Štarnova a za účastníky májových pobožností 
Březsko 5.7. 10.45 Za účastníky májových pobožností a živé a + občany Březska 
Budětsko 24.7. 18.00  

Runářov 25.7. 18.00 Za farníky 

BOHOSLUŽBY V SRPNU 2020 
 

 Konice Jesenec Skřípov   

1.   18.00 Za živou a + rodinu Všetičkovu, Schönovu, Skulilovu a dar zdraví P.: sv. Alfonsa z Loguori 
2. 7.45 

 

10.45 

 

9.15 
 Za Anežku Drešrovu, manžela, rodiče a sourozence 

Za Aloise Obšela, manželku a živou a + rodinu 
Za farníky 

 

18. neděle v mezidobí 
 

3. xx     

4. xx    P.: Sv. Jana Marie Vianneye, kněze 
5. 19.00     

6. 6.45  

18.00 
  

Za kmotřence, jejich sourozence a rodiče 
Svátek Proměnění Páně 

7. 7.50   Za + manžela, vnučku a živou a + rodinu  

8.   18.00 Za Bohuslavu Grulichovu, rodiče a sourozence P.: sv. Dominika, kněze 
9. 7.45 

 

10.45 

 

9.15 
 Za rodiče Čeplovy, Grulichovy a bratra 

Za farníky 
Za Vladimíra Sedláčka a prarodiče z obou stran 

 

19. neděle v mezidobí 
 

10. xx    Sv.: sv. Vavřince, mučedníka 
11. xx    P.: sv. Kláry, panny 
12. 19.00     

13. 6.45 
 

 

18.00 
  

Za prarodiče Burianovy, a živou a + rodinu 
 

14. 7.50    P.: sv. Maxmiliána Marie 

Kolbeho, kněze a mučedníka 
15. 7.45 

 

 

9.15 
 

 

18.00 

Za Marii a Antonína Navrátilovy a celou živou a + rodinu 
Za Jana Koldu, rodiče a sourozence 
Za živé a + členy živého růžence 

SLAVNOST: 
NANEBEVZETÍ PANNY 

MARIE 
16. 7.45 

10.45 
 

9.15 
 Za Jaromíra Faltýnka, bratra Vlastimila, prarodiče a živou a + rodinu 

x ? Navrátilovi 
Za farníky 
 

 

20. neděle v mezidobí 

17. 7.50   Za Josefa Koutného a živou a + rodinu  

18. xx     

19. 19.00   Za živou a + rodinu Pašovu  

20. 6.45  

18.00 
  P.: sv. Bernarda, opata a učitele církve 

21. 7.50    P.: sv. Pia X., papeže 
22.   18.00 Za farníky P.: Panny Marie Královny 
23. 7.45 

 

10.45 

 

9.15 
 Za rodiče Růžičkovy a rodinu Růžičkovu a Čeplovu 

Za rodiče Mikulkovy a Koutné, syna Miroslava a celou živou a + 

rodinu 
Za + Jaroslava a Blanku Kutých a živou a + rodinu 

 

21. neděle v mezidobí 
 

24. xx    Sv.: sv. Bartoloměje, apoštola 
25. xx     

26. 19.00   Na jistý úmysl  

27. 6.45  

18.00 
  P.: sv. Moniky 

28. 7.50    P.: sv. Augustina, biskupa a uč. církve 
29.   18.00 Poděkování za 70 let života s prosbou o Boží pomoc a ochranu i 

pro celou rodinu 
P.P.: Umučení sv. Jana Křtitele 

30. 7.45 
 

10.45 

 

9.15 
 Na poděkování za 85 let života, s prosbou o ochranu a pomoc Boží pro 

celou rodinu 
Za rodiče Květenských, Vařekovy a vnuka Radka 
Za farníky 

 

22. neděle v mezidobí 
 

31. xx     
 

V pořadu bohoslužeb mohou nastat změny, v tom případě budou ohlášeny při nedělní mši svaté. 
Po dobu dovolených se obracejte v potřebných záležitostech na farní úřad v pracovní době - 9:00 - 15:00.  

 

Přejeme všem pěkné a požehnané prožití letního období. Ať Vás Bůh provází na 
cestách, na dovolené a na poutích. 


