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ŘÍJEN – Misijní poslání laiků v církvi 
 

Evangelizační úmysl: 

Modleme se, aby laici, zejména ženy, měli v síle 

svého křtu větší podíl na odpovědnosti v 

církevních institucích. 
 

Postoj, který mateřství považuje za překážku pro společenský růst ženy i z hlediska 

uplatňování se v zaměstnání, je omezený. „Omezování přítomnosti matky s jejími 

ženskými vlastnostmi je pro naši zemi velikým ohrožením.“ (AL 173) Život v církvi 

bez ženy není možný. Ocenit její poslání i důstojnost v církvi je rozhodnutím, které jde 

proti proudu! Žena je sestra v Pánu, každá v sobě svojí jedinečností, neopakovatelností 

a nezaměnitelností nese obraz Boha. Je to svatost žen, ne aktivita kléru, která ukazuje 

cesty k podstatnému, co v hluku dnešního světa lehce ztrácíme. Jejich služba není 

pouhou prací, ale je cestou k druhému skrze námahu práce. Kdy konečně tuto 

přítomnost žen začneme obdivovat? Nedoplňují snad takto petrovskou aktivitu církve 

svědectvím čistoty, střídmosti, moudrosti a sesterského života? 
 

Úmysl národní: 

Za misie – ať je na přímluvu sv. Jana Nepomuka Neumanna s nadšením 

podporujeme, šíříme radost evangelia a pomáháme potřebným. 
 

Svatý Jan Nepomuk Neumann patří do rodiny amerických svatých, jako jsou 

například sv. Elizabeth Anna Setonová, sv. Františka Xaveria Cabrini, bl. Kateri 

Tekakwitha, ct. Pierre Toussaint a otec Felix Varela. Museli opustit vlast a nastoupit 

cestu dlouhou tisíce kilometrů. Pro každého to byl úkon odevzdání se Bohu v důvěře, že 

on je posledním cílem každé cesty. A všichni nabízeli vztaženou ruku naděje těm, které 

cestou potkali, a nezřídka v nich probudili život víry. Kdo ponese svědectví dobré zvěsti 

do neklidných čtvrtí a okrajů města, do míst, kde se scházejí mladí a hledají někoho, 

komu by se mohli svěřit? My to můžeme na přímluvu těchto světců činit vnitřně a spolu 

s nimi se tak dostat až na konec světa, i když se modlíme a obětujeme „jen“ v komůrce 

svého srdce. 
 

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

V sobotu 26. září před svátkem sv. Václava bude v Ochozi mše svatá  

u kaple na návsi ve 14:00, po mši bude požehnán opravený obraz       

sv. Libora z kapličky na rozcestí nad Ochozí.  
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   ZPRAVODAJ 
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 A SKŘÍPOV 
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Přijměte pozvání na oslavu  

patrocinia konického kostela Narození Panny Marie 

v neděli 6. 9. 2020 mše svatá v 9:30 hod.  

a poté posezení na farním dvoře 
*********************************** 

Z činnosti děkanátního Centra pro rodinu Kána Konice v září 2020 
  Modlitby matek v jednotlivých skupinkách budou ve středu 2., 9., 16., 23.  

  a 30. září v 7.45 hodin na faře v Konici, v pondělí 7., 14., 21. a 28. září v 19 hodin 

na faře v Konici. 

 Senioři se budou modlit růženec ve Společenském domě v Ochozi ve středu 2., 

9., 16., 23. a 30. září od 9 hodin.  

 Ve středu 2. září v 19 hodin bude v konickém kostele sloužena mše svatá pro děti 

na začátku nového školního roku. Během bohoslužby budou dětem požehnány 

školní pomůcky a batohy a také batůžky dětem, které chodí do mateřské školy. 

Všichni budeme při mši svaté prosit o Boží požehnání pro školáky a studenty. 

 Setkání seniorů ve společenství KLAS na faře v Konici bude po ranní mši svaté 

v pátek 11. září. 

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

SDĚLENÍ ČBK K ZAVEDENÝM OMEZENÍM V LITURGII V DOBĚ PANDEMIE. 

Od září jsou vyhlášená nová opatření proti šíření covid-19 

Budeme se držet rozhodnutí našich biskupů ze začátku července: 
Sestry a bratři, 

vzhledem k uvolňování protiepidemických opatření se znovu vracíme 

k liturgické praxi, jaká byla před zavedením omezení. Omezující opatření je 

třeba nadále respektovat tam, kde je místní civilní autority vyhlásí z důvodů 

většího výskytu onemocnění. 

       K tomu, aby společným slavením eucharistie rostla naše láska k Bohu            

a lidem, ze srdce žehnáme          Čeští a moravští biskupové 
Velehrad, 7. července 2020                                                                                       

Zdroj: www.cirkev.cz 
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STÁTNÍ NAŘÍZENÍ – COVID-19: 

Od 1. září budou roušky povinné v zařízeních zdravotních a sociálních služeb, ve 

veřejné dopravě, na úřadech či ve volebních místnostech. Kapacita hromadných 

akcí zůstává stejná, na vnitřní akce nad 100 osob však bude vstup pouze s rouškou. 

„Roušky zavádíme od 1. září plošně jen v epidemiologicky nejrizikovějších místech. 

Nicméně všude tam, kde se pohybuje mnoho různých lidí a nejde dodržovat bezpečný 

odstup, roušky doporučujeme…“ apeluje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. 

Mimořádné opatření, které zavádí povinnost ochrany dýchacích cest, se tedy od září 

nově vztahuje na některé vnitřní prostory staveb a veřejnou dopravu, konkrétně se jedná 

o (kromě jiného): 

 vnitřní hromadné akce nad 100 osob, 

Přehled všech platných výjimek z mimořádného opatření: 
* děti do dvou let věku, 

* snoubence v průběhu sňatkového obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné 
a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby 

tomuto prohlášení přítomné, 

* osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. 

fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími 
blízkými osobami. 

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

„Odevzdej to Bohu,“ říkal mi otec, a vždy to dopadlo nejlépe, jak mohlo. 
 

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

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR OCHOZ 
Druhý srpnový týden byla Ochoz silně poznamenána přítomností přibližně 

dvaceti dětí a několika vedoucích, čímž se počet jejích obyvatel takřka 

zdvojnásobil. Po pět dnů děti společně s indiány lovily bizony, stavěly týpí, sháněly 

potravu a ve volném čase bojovaly proti nepřátelským kmenům. Tradiční indiánské 

rituály jsme z náboženských důvodů zcela vynechali. Program mimo jiné zpestřila 

již takřka tradiční návštěva zemědělského družstva a honba za pokladem 

domorodých kmenů. 

Každý den byl věnován čas výtvarným aktivitám a za deštivého počasí mohly 

děti svoji energii, které, dlužno podotknout, měly ohromující množství, vybít v 

místní tělocvičně. Andělé strážní si vzali přesčas, a tak se navzdory statistické 

pravděpodobnosti nikomu nic nestalo. Děti odjížděly, věřme, plné převážně 

hezkých zážitků, a i když to bude znít jako šablonovité klišé, i pro nás vedoucí byl 

pětidenní výlet do dětské fantazie a spontánnosti obohacující zkušeností. 
© M. Burget 

 

BOHOSLUŽBY V ZÁŘÍ 2020 
 Konice Jesenec Skřípov   

1. 7.50      

2. 19.00     

3. 6.45  

18.00 

  

Za rodiče Navrátilovy, Ladislava Buriana a celou živou a + rodinu 

P.: sv. Řehoře Velikého, papeže 

a učitele církve 

4. 7.50 

19.00 

  Na poděkování  Pánu Bohu za dar přijatých milostí 

Za Marii Koutnou, švagrovou Drahu, rodiče Páleníkovy a Dostálovy 

a celou rodinu 

 

5.   18.00 Za Jakuba Zapletala  

6.  

9.30 

8.00  Pinkavovi 
 Za farníky 

FARNÍ DEN KONICE 

23. neděle v mezidobí 

7. 7.50     

8. 19.00   Za + Jana Svobodu a celou + rodinu Sv.: Narození Panny Marie  

9. 19.00   K Duchu Svatému s prosbou o jeho dary  

10. 6.45  

18.00 

 Za + Marii Grebeňovou, jejího manžela a všechny živé + příbuzné 

Ponikev 

 

11. 7.50   Za víru v našem národě a záchranu před islámem  

12.   18.00 Za rodiče Štaffovy  

13. 7.45 
 

10.45 

 

9.15 

 Na poděkování P. Bohu za 40 let manželství s prosbou o další 

ochranu 

Za farníky 

Za + rodiče Marii a Františka Kutých a živou a + rodinu 

 
24. neděle v mezidobí 

14. 7.50    Sv.: Povýšení Svatého Kříže 

15. 6.45    P.: Panny Marie Bolestné 

16. 19.00    P.: sv. Ludmily, mučednice 

17. 6.45  

 

18.00 

 Na poděkování P. Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další 

ochranu 

Za Josefa Švece, manželku, živou a + rodinu a duše v očistci 

 

18. 7.50   Za rodiče Pajchlovy, syna, zetě, všechny + z rodiny a duše v očistci  

19.   18.00 Za rodiče Píšovy, za Františka Hanzala a duše v očistci  

20. 7.45 
 

10.45 

 

9.15 

 Za živou a + rodinu Pašovu 

Za Marii Štefanovu, manžela, syna Pavla a živou a + rodinu 

Konečnou a Skopalovu 

Za farníky 

 

25. neděle v mezidobí 

21. 7.50     Sv.: Sv. Matouše, apoštola a evangelisty 

22. 7.50     

23. 19.00   Za nemocnou osobu P.: sv. Pia z Pietrelciny,  kněze 

24. 6.45  

18.00 

 Na poděkování s prosbou o další Boží pomoc a ochranu  

25. 7.50   Za Jiřího Vinklera a vnučku Martinu Vlkovou  

26.   18.00 Za farníky  

27. 7.45 
 

10.45 

 

9.15 

 Za Jiřinu a Antonína Pospíšilovy, jejich rodiče a děti 

Za rodiče Šoupalovy, Mikulkovy a celou živou a + rodinu 

Na poděkování za 60 let společného života s prosbou o dar zdraví a 

pomoc Boží do dalšího života. 

 

26. neděle v mezidobí  

28. 7.45 

 

 

9.15 

 

 

x 

 SLAVNOST SV. VÁCLAVA, 
mučedníka, hlavního patrona 

českého národa 

29. 7.50    Sv.: sv. Michaela, Gabriela a Rafaela,     

archandělů 

30. 19.00    P.: sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 
 

BOHOSLUŽBY V KAPLÍCH 
Ponikev 10.9. 18.00 Za Vojtěcha Kubu a duše v očistci 
Březsko 11.9. 18.00  

Budětsko 18.9. 18.00  

Ochoz 26.9. 14.00 Za živé a zemřelé občany obce Ochoz 

 

V pořadu bohoslužeb mohou nastat změny, v tom případě budou ohlášeny při nedělní mši svaté. 

     


