
 

BOHOSLUŽBY V LEDNU 2021 
 Konice Jesenec Skřípov   

9.   17.00 Za počaté děti, jejich rodiče a lékaře  

10. 7.45 

 

10.45 

 
9.15 

 

 Na poděkování za všechna dobrodiní s prosbou o další pomoc a za 

všechny dobrodince 

Za farníky 

Za + bratra Jiřího Faltýnka 

 

Sv.: Křtu Páně 

11. 7.50     

12. 6.45   Za + syna, manželku a duše v očistci  

13. 18.00   Za + Pavla Janečka   
14. 6.45  

17.00 

  

Na poděkování za 70 let života s prosbou o dar zdraví 

 

15. 7.50     

16.   17.00 Za Jiřího Ericha a prarodiče Kvapilovy  

17. 7.45 

 

10.45 

 
9.15 

 

 Za farníky  

Za Antonína a Marii Navrátilovy, živou a + rodinu 

Na poděkování P. Bohu ta 70 let života, s prosbou na přímluvu  

P. Marie o dar zdraví a požehnání pro celou rodinu 

 

2. neděle v mezidobí 

18. 7.50    P.: Panny Marie, Matky jednoty 

křesťanů 

19. 7.50   Za víru a osvobození našeho národa  

20. 17.00     

21. 6.45  

17.00 

 Za + manžela, + rodiče Kopečných, syny a Arnošta Částku 

 

P.: sv. Anežky Římské, panny a 

mučednice 

22. 7.50     

23.   17.00 Za farníky  

24. 7.45 

 

10.45 

 

9.15 

 Za živou a + rodinu Jevických a duše v očistci 

Za + manžela, za rodinu Žáčkovu a Eliášovu a duše v očistci 

Za + MUDr. Marcelu Maškovou, rodačku z Runářova, jejího žijícího 

manžela Ing Zdeňka Maška, CSDc., z Olomouce a žijící dceru 

Ing Marcelu Machačíkovou a zetě Ing Jiřího Machačíka  z 

Olomouce a rodiny jejich dcer Markéty, Terezky a Kristíny, za 

zemřelou bábinku Hermínu Tilscherovou a maminku Leopoldinu 

Gelnarovou z Runářova 

 

3. neděle v mezidobí 

25. 7.50    Sv.: Obrácení sv. Pavla, apoštola 

26. 10:00   Za Jaroslava Dostála a duše v očistci P.: sv. Timoteje a Tita, biskupů 

27 18:00     

28. 6.45  

17.00 

  P.: sv. Tomáše Akvinského, 

kněze a učitele církve 

29. 7.50     

30.   17.00 Za rodinu Dočkalovu, Růžičkovu, Nevrlovu a Kaplánkovy  

31. 7.45 

 

10.45 

 

9.15 

 Za farníky 

Za Marii a Václava Navrátilovy a živou a + rodinu 

 

 

4. neděle v mezidobí 

BOHOSLUŽBY V KAPLÍCH SE V ZIMNÍM OBDOBÍ NEKONAJÍ 

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

Ocitl jsem se na prahu věčnosti, popsal arcibiskup Graubner 
P ub l iková no  8 .  1 .  2 02 1  (w ww .a do . cz )  

„Čas, který jsem uzdravením dostal, beru jako dar navíc,“ říká v rozhovoru pro 

web Olomouc.cz arcibiskup Jan Graubner, který má za sebou nepřenositelnou 

zkušenost – Na konci listopadu ho naplno zasáhla nemoc covid-19 a s vážnými 

zdravotními problémy skončil na jednotce intenzivní péče ve Fakultní nemocnici 

Olomouc. V rozhovoru také přemítá o dnešním světě, popírání koronaviru, 

rozepsané knize, streamovaných bohoslužbách a samozřejmě lásce k Bohu. 

Rozhovor  je k dispozici na: www.olomouc.cz/zpravy/clanek/Arcibiskup-Jan- 

Graubner-Ocitl-jsem-se-na-prahu-vecnosti-32395?utm_source=lezak 

 

 ZPRAVODAJ 
      FARNOSTÍ 
       JESENEC, KONICE  

            A SKŘÍPOV 
leden 2021 

 

 
 

 

 

 

převzato z www. konice.charita.cz -  7. ledna 2021 

Tradiční koledování tříkrálové sbírky neproběhne. Důvodem jsou trvale 

vysoké počty nemocných tzv. Covid19 a tím spojená starost a odpovědnost za 

zdraví a životy koledníků a jejich rodin, dobrovolníků, organizátorů, dárců a 

veškeré veřejnosti, která se s koledníky potkává a přišla by do styku. 

 

Zrušená koleda je poněkud v rozporu s distribuovaným letákem Tříkrálové 

sbírky. Bohužel, leták byl připravovaný v prázdniny a tehdy nebylo možné 

předpovídat další vývoj. Informace o termínů plánovaného koledování na letáku je 

v aktuálním zákazu koledy zavádějící. Omlouváme se. 

 

I když se neuskuteční klasické a tradiční koledování, Charita nebude v rámci 

Tříkrálové sbírky pasivní. 

 

Je pro Vás připravený televizní Tříkrálový koncert, který bude vysílat program 

ČT 1 v neděli 10. 1. 2021 od 18:00. Zveme všechny k jeho sledování. 

 

Chcete-li Charitu finančně podpořit, využijte ON-LINE KASIČKU na webových 

stránkách Charity Konice. Dar také můžete zaslat převodem na účet Charity č. 

66008822/0800 -  
variabilní symbol tříkrálových darů pro Charitu Konice: 77707011. 

 

Tříkrálová sbírka je významným zdrojem financování naší činnosti. Pro Vás, 

kterým osud Charity leží na srdci, a budete ji chtít podpořit, jsme připravili 

řadu veřejně přístupných míst, kde jsou konkrétně umístěny sbírkové kasičky. 

 

https://www.olomouc.cz/zpravy/clanek/Arcibiskup-Jan-Graubner-Ocitl-jsem-se-na-prahu-vecnosti-32395
http://www.olomouc.cz/zpravy/clanek/Arcibiskup-Jan-


 

... pokračování z minulého zpravodaje 

Vzpomínka na P. Františka Škodu ze Želechovic 

k 60. výročí od ustanovení farářem v Konici 
 

Díky násilné kuratele Německé říše 

mající snahu o přesnou evidenci zemědělské 

výroby na českém území se dochovaly 

podrobnosti o velikosti Škodova statku. Od r. 

1941/2 byly zavedeny tzv. Statkové archy, které 

museli vést zemědělci hospodařící na více jak 5 

hektarech půdy, což sebou přineslo povinnost 

evidence rostlinné i živočišné výroby i statkáři 

Jakubovi Škodovi ze Želechovic. Ještě 

podrobnější evidenci produkce statků umožnilo 

zavedení tzv. Pomocných  knížek  

k  statkovému archu.  

Jejich vedení se vztahovalo na všechny zemědělce, kteří podléhali dodávkové 

povinnosti. V ní protektorátní vláda spatřovala hlavní nástroj boje proti 

černému trhu a hospodářské sabotáži, kterými byla výrazně snižována 

možnost praktického naplnění nacistických cílů v protektorátním 

zemědělství. Pomocná knížka Jakuba Škody hospodařícího na statku 

v Želechovicích č.p. 21 se vzácně dochovala jen jediná, a to z r. 1942/3, tedy 

právě z období, v němž nejenom jeho syn dokončil bohoslovecká studia, ale 

odsloužil v Želechovicích v kapli sv. Cyrila a Metoděje svoji primiční mši 

svatou. Z této pomocné knížky tak lze získat podrobné informace k velikosti 

statku, z něhož pocházel. Škodovi obhospodařovali v r. 1942 19,5 ha 

zemědělské půdy - žito, pšenici, oves a ječmen pěstovali na 9 hektarech půdy, 

brambory na 1,27 ha, cukrovku na 2,45 ha, hořčici a kmín na 1 ha půdy a 

vojtěšku na 1,35 ha. Z toho rodině pramenila dodávková povinnost, jež byla 

určena ve složení: cukrovka 542 metráků, brambory 103 metráků, seno 273 

metráků a obílí přes 146 metráků; předepsaný kontingent jatečního dobytka 

činil 2 tuny živé váhy. Stav hospodářského zvířectva na statku činil 2 koně, 8 

prasat, 12 kusů hovězího dobytka a 45 ks drůbeže, přičemž hospodář nadojil 

v období od července 1942 do června 1943 6000 l mléka.Škodovi rodiče tak 

pracovali jako rolníci v bohatém hanáckém zemědělském regionu. Jak vidno 

jejich živobytím bylo pěstování hospodářských plodin a chov dobytka. Avšak 

 
 

 

 

 

 

 

i přesto, že jejich práce byla nelehká a časově náročná, patřili mezi venkovský 

lid s kulturním cítěním dbající na morální zásady a péči o rozvoj svého 

poznávání0. Plody  

 

 

 

 

do jejich života jim přinášela hluboká víra v Boha. 

Jedním z příkladných počinů Jakuba Škody, o němž se ve svém díle zmiňuje 

i přední český archeolog Radomír Pleiner1, spočíval v jeho oznámení 

podivuhodného nálezu archeologického charakteru uničovským 

muzejníkům, který osobně učinil při pracích na své zahradě a poli. Jakub 

Škoda předpokládal, že jím objevené předměty, mohou mít spojitost 

s prastarým osídlením želechovického katastru, což nakonec němečtí 

archeologové Schirmeisen, Reimer a Mizzi Manethová v r. 1930 potvrdili, 

když v místech, které tento želechovický rolník určil, objevili pozůstatky po 

pradávné lidské činnosti. Prokopána byla jednak Škodova zahrada za domem 

č. p. 21, a jednak jeho pole za vesnicí, které ukrývalo předvelkomoravskou 

slovanskou hutnickou železárnu, jež nakonec v oboru archeometalurgie 

proslavila celé Uničovsko.  
-------------------------------------------------------------------------------------------  

1 Z fragmentů domácí knihovny Škodových se dochovaly ve sbírkách Vesnického muzea 

Želechovice publikace vypovídající o zájmech rodiny; selství, kterému se věnovali, chápali 

jako krásné, důležité a vznešené povolání rolníka. Nejen štětcem, perem a tužkou lze tvořit 

umělecká díla, nýbrž i pluhem. Tomuto umění se Škodovi učili, aby měli pro hospodářství 

dobrý základ a dovedli rozumě hospodařit. K tomu jim sloužila například Knihovna 

„Praktického hospodáře“ , která obsahovala populární poučení o všeobecném hospodaření 

na půdě podle nejnovějších poznatků vědy a praxe. Ze Škodovy knihovny se dochovalo 

několik časopisů Milotický hospodář, Včela moravská nebo čísla z Knihovny „Praktického 

hospodáře“ z r. 1923, spisek Pěstování obilovin od T. Lenocha, ředitele hospodářské školy 

aj. Značné zastoupení v této knihovně měly díla s duchovní tématikou – časopis věnovaný 

zájmům katolických misí v zemích pohanských celého světa Věstník díla šíření víry z r. 

1932, Zpráva o zázračném Kristu Pánu v agonii ve španělské obci Limpias z r. 1921, přeložil 

N. Kopřiva (publikace se nenachází v Národní knihovně ČŘ, ani ve Vědecké knihovně 

v Olomouci, ani v Moravské zemské knihovně), dále časopis Anděl strážný, časopis pro 

katolickou mládež; katolická revue Na hlubinu a Výhledy náboženské, kulturní, sociální aj. 

Z pozůstalosti pak želechovické muzeum eviduje časopis katolických studentů Jitro 1935-

36. 
1 Pleiner tak píše v r. 1955 ve svém díle Výroba železa ve slovanské huti u Želechovic na 

Uničovsku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 



                                                                                                                            
 

 

 

 

 


