
PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 2020 V KONICKÉM DĚKANÁTĚ 
 

Farnost 24. 12. - „půlnoční“ 25. 12. 26. 12. 31. 12. 1. 1. 

Bílá Lhota 16.00 11.00 11.00 17.00 11.00 

Bohuslavice 
Hvozd 

22.00 8.00 8.00 
10.00 

17.00 8.00 

Bouzov 21.00 9.00 9.00 --- 9.00 

Brodek u K. 17.30 9.30 9.30 17.00 9.30 

Čechy p. K. 21.00 10.45. 10.45 --- 10.45 

Cholina 21.00 9.30 9.30 17.00 9.30 

Chudobín 16.00 11.45 11.45 --- 11.45 

Jesenec 21.30 9.15 9.15 --- 9.15 

Kladky 20.30 11.00 11.00 15.35 11.00 

Konice 
20.00 7.45  

10.45 
7.45 17.00 7.45  

10.45 

Laškov 
15.00 pob. pro děti 

24.00 
9.00 9.00 18.00 9.00 

Luká 24.00 10.30 10.30 18.00 10.30 

Měrotín 22.30 7.30 7.30 --- 7.30 

Náměšť na Hané 15.00 11.00 11.00 --- 11.00 

Přemyslovice 22.30 7.30 7.30 16.30 7.30 

Ptení 22.00 10.30 10.30 18.00 10.30 

Senice 22.30 8.00 8.00 16.00 8.00 

Skřípov  -- -- 17.00 -- -- 

Stražisko 15.00  pob. pro děti 7.30 7.30 --- 17.00 

Suchdol u PV 
15.30 (dětská) 

22.00 
8.00 8.00 19.00 8.00 

Stínava 16.00 pob. pro děti 9.00 9.00 17.00 9.00 

Šubířov 16.00 11.00 11.00 --- 11.00 

Vilémov 16.30 9.30 9.00 18.00 9.30 
 

Termíny bohoslužeb se mohou změnit podle opatření, zvláště čas „půlnoční“ 24. 12.. 

V Konici a Jesenci bude třeba se na bohoslužby během svátků přihlásit telefonem či e-mailem 

na faře, nebo se s předstihem zapsat do seznamů umístěných v kostele. 
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INFORMACE O VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽBÁCH V KONICI A V JESENCI 

"Půlnoční" mše svatá bude sloužena v Konici ve 20 hodin a v Jesenci ve 21.30 hodin. 

Protože bude počet účastníků na bohoslužbách od pátku 18. prosince 2020 opět omezen - 

tentokrát na 20 % míst k sezení v kostele (Konice nejvíc 70 osob, Jesenec 35) - budeme se 

snažit, aby se na Boží hod vánoční mohlo na bohoslužbách prostřídat co nejvíce věřících. 

Bude proto potřebné, aby se věřící předem jmenovitě zapsali, na kterou ze mší svatých v 

Konici půjdou - buď na "půlnoční" 24. prosince, nebo na ranní 25. prosince, nebo na hrubou 

25. prosince. 

Příležitost k tomuto "rezervování" místa budete mít především přímo v kostele v sobotu 

19. prosince během předvánočního zpovídání a v neděli, kde se zapíšete na připravené 

formuláře. Nebo bude možné zapsat se během tohoto týdne a začátku příštího týdne osobně 

v kostele, případně si zamluvit místo telefonicky na číslech 582 396 370 nebo 731 402 096. 

Pro farnost Jesenec to bude obdobné. Věřící si budou muset "rezervovat" místo v 

kostele v Jesenci buď na "půlnoční" mši svatou 24. prosince ve 21.30 hodin, nebo na mši 

svatou 25. prosince v 9.15 hodin. 

Kdo ze zapsaných (přihlášených) z jakého kdokoliv důvodu se nakonec nebude moci 

zúčastnit, tak ať se odhlásí telefonicky, či nechá se vyškrtnout ze seznamu, někým který na 

bohoslužby půjde (příbuzní, sousedé). Tak uvolní místo pro někoho jiného.  

Pokud nebude změna v opatřeních (začíná se uvažovat o přestupu do 5. stupně opatření) 

tak stejně by se postupovalo i o svátku sv. Štěpána a následující neděli o svátku sv. Rodiny. 

Každý by si mohli zareservovat místo na jedné mši sv. Budˇ na sv. Štěpána nebo o neděli. 

Opět aby se mohlo vystřídat, co nejvíce (jak bude povolený počet) osob.  

 Vánoční přání. 

Vánoce a celou dobu vánoční budeme mít bez jakési slupky, obalu, který mnozí 

považují za prvořadý, bez něhož by ty jejich „vánoce“ a přelom roku nebyly ono. K čemu 

bych to přirovnal? Koupím zboží v masně, je často zabalené v neprodyšném obalu. Jistě na 

převoz domů je to praktické. Ale doma pryč s igelitovým obalem, jinak se obsah 

znehodnotí, dokonce může se stát škodlivým. Letos je doba vánoční oproštěná od mnohých 

obalů. Bývají lákavé – marketinkově, zábavně, relaxačně lákavé a zpestřují tuto dobu roku. 

Ale často, kde je obsah? Neztratil se v nánosu shonu, dárků, oslav na ulicích, bujarého 

Silvestra, který je přechodem do nového roku, kterému žehná Panna Maria Bohorodička. 

Ten svátek po probdělé noci mnozí ani nevnímají… I z liturgie nám bude chybět mnoho 

krásného, ale to podstatné zůstává: Bůh je mezi námi… slavíme po několik týdnů „Nám, 

nám narodil se! - A na bohoslužbu alespoň některou je přece možné se dostat. V domě 

Božím alespoň v srdci zpívat koledy. - Požehnané Vánoce a v novém roce vědomí: že Bohu 

se za žádných okolností tento svět nevymknul z rukou.                P. Milan   

mailto:fakonice@ado.cz
http://www.farnostkonice.cz/


 BOHOSLUŽBY V PROSINCI 2020 
 Konice Jesenec Skřípov   

19.   17.00 Za farníky  

20.  

10.30 
8.00   

Za + Františka Reitra, bratra, rodiče a rodinu Kalábovu 
 

4. neděle adventní 
21. 7.50   Za rodiče a prarodiče z obou stran a duše v očistci  

22. 7.50     

23. 18.00     

24. 20:00  

21.30 

 Za živou a + rodinu Kočí 

Za Jana a Ludmilu Kvapilovy, živou + rodinu s prosbou o Boží 

požehnání 

 

Štědrý den 

25. 7.45 
 

 

10.45 

 

 

9.15 
 Za + Josefa Veisgarbera , manželku, dceru a celou živou a + rodinu 

Za Annu Koutnou, manžela a syna 

Za živou a + rodinu Greplovu 

SLAVNOST: 

NAROZENÍ PÁNĚ 

26. 7.45 
 

 

 

 

 

9.15 
 

 

17.00 

Za + Ladislava a Jiřinu Faltýnkovy a celou živou a + rodinu 

 

 

Na poděkování za 50 let života s prosbou o požehnání do dalších let 

 

Svátek sv. Štěpána 

27. 7.45 
 

 

10.45 

 

 

9.15 

 Za Josefa Přecechtěla a rodiče  

 

 

Za farníky 

 

Sv.: SVATÉ RODINY 

Ježíše, Marie a Josefa 

28. 7.50    Sv.: svatých Mláďátek, mučedníků 

29. 7.50   Za Josefa Horáka, 2 bratry a 2 švagrové  
30. 18.00   Za Anežku Drešrovu, manžela, rodiče a sourozence   
31. 17.00  

18:30 

 Na poděkování za uplynulý rok a s prosbou o Boží požehnání do 

nového roku 2021 

 

Mše svaté v kaplích se v zimním období nekonají. 

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

Z PROGRAMU CPR KÁNA KONICE NA PROSINEC 
Modlitební skupiny a společenství se budou muset scházet v souladu s 

nařízeními a omezeními vlády, která v současné době dovolují ve vnitřních 

prostorách shromažďování nejvýše šesti osob. Proto může pokračovat setkávání 

ve skupinkách Modliteb matek, modlitebním společenství seniorů v Ochozi, 

společenství manželů. Čtvrtou středu v měsíci by mohla být v Konici mše svatá 

určená především dětem, snad se bude moci začít scházet také nové spolčo 

mládeže. O jednotlivých setkáních a pastoračních událostech budete včas 

informováni v ohláškách, na plakátech nebo individuálně telefonem. 
************************** 

 

 
 

 
 

 

Již tradiční tříkrálová se uskuteční i v tomto čase ovlivněném nákazou. 

Její průběh bude upřesněný podle aktuální situace  

v prvním lednovém týdnu roku 2021.  

Možná budou moci chodit králové jako obvykle a koledovat v domácnostech, 

možná budou pokladničky pouze umístěny  

na Obecních úřadech nebo na jiných místech... 

VESNICKÉ MUZEUM ŽELECHOVICE 
a připomínka P. Františka Škody s žádostí o případné doplnění 

informací o jeho působení v děkanátu Konice 
Vesnické muzeum obce Želechovice je organizační složkou stejnojmenné 

obce, které zřídil její nevyšší orgán svým usnesením v roce 2014. Amatérští 

propagátoři místní historie Ing. Petr Stránský, CSc., emeritní učitel, čestný 

předseda občanského sdružení Přátelé obce Želechovice a její historie, o.s. a Ing. 

Antonín Hampl, starosta obce a místní kronikář v jedné osobě, dovršili svůj 

mnohaletý záměr a vybudovali v Želechovicích malé vesnické muzeum. Obec se tak 

postavila čelem do role ochránkyně lokální kultury a historie a plánuje další 

rozšíření expozic. 

Více zde: https://www.muzeum-zelechovice.com/ 
 

Vzpomínka na P. Františka Škodu ze Želechovic 

k 60. výročí od ustanovení farářem v Konici 
 

Rodina Františka Škody 

Římskokatolický kněz František Škoda se 

narodil v  malé hanácké vesnici v Želechovicích na 

statku střední velikosti č. p. 21 v době, kdy se 

Evropa zmítala v hrůzách 1. světové války – na sv. 

Annu, 26. července 1917. Svatba jeho rodičů 

proběhla rychle, ba dokonce bez dvou ze tří 

obvyklých ohlášek, které jim farní úřad prominul. 

Jeho otec byl v době, kdy si svoji manželku Marii 

vzal, již 41 roků stár a sloužil u 54. pluku 

v Olomouci jako domobranec, právě když utichala 

hrozivá bitva u Verdunu. Válečné běsnění a nejistá 

budoucnost vojáků zřejmě přiměla Jakuba Škodu, 

aby si se svatbou, jež se uskutečnila v kostele sv. 

Jana Křtitele v Újezdě v prosinci 1916, pospíšil. 

Jeho manželkou se stala Marie Zábojová (24. 5. 

1891 – 9. 2. 1973) z Karlovic u Holešova, která 

pracovala na statku Škodových jako služebná. 

 Jednalo se o zemědělskou usedlost nacházející 

se uprostřed návsi v řadové zástavbě. Průčelí 

rodinného statku tvořila přízemní obytná budova, 

která byla postavena převážně z vepřovic a kamenů, 

stropy byly dřevěné a střecha sedlová, pokryta tradičně břidlicí. Dům neměl 

koupelnu, ostatně jako většina stavení ve vsi. Suchý záchod se nacházel na dvoře. 

U statku ještě stál typický výměnek, chlévy, kůlna, a na dvoře studna. Ke gruntu 

navíc náležela veliká stodola s rozlehlou zahradou.  

Pokračování příště... 

P. Fr. Škoda ze Želechovic 

https://www.muzeum-zelechovice.com/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.muzeum-zelechovice.com%2F

