MODLITBA NÁRODŮ PROTI PANDEMII COVID 19
Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
jako lékaře našich duší a těl.
Shlédni na své děti,
které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací
a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,
utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
věčný život mrtvým.
Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.
O toto prosíme Tebe,
který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen.
Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!
kardinál Jean-Claude Hollerich, kardinál Angelo Bagnasco,
předsedové zastupující biskupské konference evropských zemí
(www.cirkev.cz 12.3.2020)
****************************************

Dovolujeme si pozvat
všechny teenegery
od 12 do 15 let na

JESENEC, KONICE
A SKŘÍPOV
říjen 2020

Z činnosti děkanátního Centra pro rodinu Kána Konice v říjnu 2020
Senioři ve společenství KLAS se setkají v pátek 2. října po ranní mši svaté a adoraci
v Konici na faře.
Modlitby matek budou v Konici na faře ve středu 7., 14. a 21. října v 7.45 hodin.
Modlitební skupinka v Ochozi se bude scházet po individuální domluvě mezi
maminkami.
Senioři se budou modlit růženec ve Společenském domě v Ochozi ve středu 7., 14. a
21. října od 9 hodin.
V sobotu 17. října bude v Konici na faře v 17 hodin zahajovací schůzka nového
spolča. Jsou srdečně zváni a s napětím očekáváni -náctiletí ve věku 12-15 roků!
Ve středu 28. října bude v konickém kostele v 18 hodin sloužena mše svatá určená
především dětem.

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

Aktuálně
Bohoslužby budou slouženy podle toho, jaké budou omezující opatření.
Od 5. do 9. října plánuje P. Milan účast na exerciciích, tzn. že v tomto týdnu
by nebyly ve farnostech bohoslužby.
V pondělí 5. 10. 2020 má ale Charita Konice duchovní obnovu – přednášky
budou na Charitě a v kostele bude později odpoledne mše svatá – cca 17:30. Exercicie
bude vést o. Hyacint. Pokud by byl ještě v úterý ráno v Konici, mohl by odsloužit mši
svatou po ránu v obvyklém úterním čase 7:50 hod.

NOVÉ SPOLČO
které bude mít své první
setkání v Konici na faře
17. října 2020 v 17 hod.
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*************************************************
Výuka náboženství na ZŠ a G města Konice ve školním roce 2020/2021
1. a 2. ročník
středa 11:45 – 12:30 učebna č. 12 (2. patro pav. B)
3. ročník
středa 12:30 – 13:15 učebna č. 12 (2. patro pav. B)
4. a 5. ročník
středa 12:35 – 13:20 učebna č. 12 (2. patro pav. B)
6. a 7. ročník, prima, sekunda středa 13:30 – 14:15 učebna primy
8. a 9. ročník, tercie, kvarta
středa 13:30 – 14:15 učebna primy

BOHOSLUŽBY V ŘÍJNU 2020
Konice Jesenec Skřípov
1. 6.45
Za + Františka a Ludmilu Popelkovy a živou a + rodinu
18:00
2. 7.50
19.00
3.
18:00 Za Květoslavu Zapletalovu a rodiče
4. 7.45
Za Františka Drešra, manželku rodiče a dueš v očistci
Za Františka Vychodila, rodiče a celou živou a + rodinu
9.15
Za farníky
10.45
5.
6.
7.
8.

Za Marii Novákovou, manžela rodiče z obou stran

x
18:00

7.45
10.45

12.

9.15

7.50

13. 7.50
14. 19:00
15. 6.45
7.50

18.

7.45

18:00

10.45
19.

Za Hedviku Greplovu a manžela
Za + Petra Kapce a oboje rodiče
Za rodinu Polcrovu, Dostálovu a Růžičkovu
Na poděkování za 80 let života s prosbou o další ochranu a pomoc
Boží pro celou rodinu
Za farníky
Na poděkování za 92 let života s prosbou o požehnání pro celou rodinu
Na poděkování P. Bohu za dar života s prosbou o další milosti za
živé i + z rodiny

P.: Panny Marie Růžencové

28. neděle v mezidobí

Na jistý úmysl
18:00

16.
17.

27. neděle v mezidobí

Za živou a + rodinu Grulichovu a Voglovu a duše v očistci

17:30
7:50
x
x Ponikev
18:00

9.
10.
11.

P.: sv. Terezie od Dítěte Ježíše,
panny a učitelky církve
P.: Sv. andělů strážných

Za Antonína Faltýnka a rodiče
Za Marii Blechtovu a živou a + rodinu
Za + rodinu Lerchovu a Horákovu
Za farníky
Za Bohumila Muzikanta, dvoje rodiče a bratra Aloise
Za Marii Novákovu a manžela

9.15

P.: sv. Terezie od Ježíše, panny a
učitelky církve
P.: sv. Ignáce Antiochijského,
biskupa a mučedníka
:

29. neděle v mezidobí
Den modliteb za misie - sbírka

Na poděkování za 80 let život, s prosbou za Boží požehnání a pomoc
pro děti a vnoučata

7.50

20. 7.50
21. 18.00
22. 6.45
18:00
23.
24.

7.50

25.

7.45

18:00

9.15

10.45
26. 7.50
27. 7.50
28. 18.00
29. 6.45

Za farníky
Na poděkování P. Bohu za dar života s prosbou o další ochranu a
pomoc pro celou rodinu
Za Josefa Dolínka, rodiče a duše v očistci
Za rodiče Čerešníkovy a jejich dva syny

SLAVNOST: VÝROČÍ
POSVĚCENÍ KOSTELA

Za + rodinu Vybíralovu a Foretovu a duše v očistci

S.: sv. Šimona a Judy, apoštolů

30. neděle v mezidobí

17:00
30.
31.

7.50
17:00

Za Josefa Koutného a celou živou a + rodinu
Za všechny + farníky a duše v očistci

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

Ponikev 15.10.
Březsko 16. 10.
Budětsko 23.10
Ochoz
30.10.

18.00
18:00
18.00
18:00

Za Antonína Faltýnka a rodiče

POKYN ARCIBISKUPA GRAUBNERA
K AKTUÁLNÍM VLÁDNÍM NAŘÍZENÍM
Publikováno 1. 10. 2020

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner vydává upřesňující pokyn
k Usnesení vlády ČR ze dne 30. 9. 2020 č. 958.
Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 00.00 do dne 18. října 2020 do 23.59:
I. Zakazuje
Hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a
v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou členů
domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné odborné činnosti, účasti na
svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a
pohřbu, a odstup od jiných osob menší než 2 metry; tento zákaz se nevztahuje na
hromadné akce uvedené v bodě II. a na schůze, zasedání a podobné akce ústavních
orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na
základě zákona, s účastí veřejnosti nepřevyšující sto osob s tím, že mezi jednotlivými
zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určené místo
k sezení, na kterém se převážně zdržuje.
II. Omezuje
Účast na bohoslužbě tak, že se jí účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení,
nejvýše však 100 osob, a osoby, které se bohoslužby účastní, se převážně zdržují na
místě k sezení, a to s výjimkou osob vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků, a
v průběhu bohoslužby se nezpívá.
Rozhodnutí vlády respektujeme. Při mši svaté mohou hrát varhany, může
zazpívat žalm sólista z kůru. Prosím kněze, aby tam, kde je účastníků na
bohoslužbách více, nabídli více bohoslužeb, pokud je to možné, případně se vrátili
k přenášení bohoslužeb streamováním.
Výuka náboženství bez ohledu na místo konání je řádnou výukou, nikoli
volnočasovou aktivitou. Proto ať probíhá i nadále podle stejných předpisů, které
platí pro školní vyučování 1. nebo 2. stupně. Ostatní farní aktivity ať probíhají
v tomto čase v souladu s vládním Usnesením, tzn. max. 10 osob ve vnitřních
prostorách a 20 osob venku. Nadále platí hygienická opatření daná mým minulým
rozhodnutím. Vezměme současnou situaci jako příležitost ukázat, k čemu nás
vede život podle evangelia.
Dávejme dobrý příklad svobody, která dovede milovat i za cenu oběti a nést
zodpovědnost, ale zároveň ukazujme lásku vynalézavou, která dovede za všech
okolností najít cesty k naplnění našeho poslání hlasatelů radostné zvěsti i
horlivých služebníků spásy. S tímto postojem řešme výuku náboženství, budování
společenství i službu zpovědníků a duchovních pastýřů.
Buďme pokorní a poslušní, ale nedejme se zastavit.
S vděčností za Vaši obětavou službu všem Vám žehnám!
+ Jan Graubner

