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Vzpomínka na P. Františka Škodu ze Želechovic 
 

Život Františka Škody 

Hluboká víra Škodových v božství Ježíše Krista a láska k Bohu se projevila 

v silné touze, aby se jejich syn František vydal cestou kněžského povolání. To se též 

stalo, a proto se hoch v Želechovicích zdržel poměrně krátce, již ve svém raném 

dětství, po ukončení docházky do želechovické jednotřídky, se odebral mimo domov - 

v roce 1929 odešel na studia na osmileté Arcibiskupské gymnázium do Kroměříže. 

V semináři a ve škole trávil veškerý svůj čas. Do semináře přišel jako 

dvanáctiletý, prošel zde pubertou, dospíval. Školu opustil jako mladý, dospělý muž. 

Zde se setkal s chlapci z různorodých sociálních poměrů a z různých koutů Moravy, 

přičemž v Želechovicích musel nechat celý svůj dosavadní život, kamarády, příbuzné a 

známé. Odejít do neznámého městského prostředí a zde se podrobit přísně vyžadované 

disciplíně a kázni nebylo zajisté pro malého venkovského chlapce snadné.  

Domů se dostával jen zřídkakdy, obvykle jen na velké svátky nebo hlavní 

prázdniny. Musel se ztotožnit s tím, že přišel o své soukromí a jeho život se odvíjel ve 

společenství. Ve skupinách se odehrávalo jídlo, četba, modlitba, sport i studium. Ba 

dokonce i vycházka do města o samotě byla považována za přísné porušení školního 

řádu a jako taková byla trestána nejvyšším trestem – vyloučením ze školy. Nad 

budoucími knězi vládl přísný školní režim. Pedagogický sbor a prefekti kladli důraz na 

ochranu hochů před svody prvorepublikové společnosti, dbali na výběr vhodné 

literatury, kterou mohli číst, hudby, kterou mohli poslouchat a později i filmových 

představení, která mohli navštěvovat. O této literatuře a filmech si Škoda vedl zápisky 

ve svém katolickém kalendáři. Vedení gymnázia nemělo slitování nad studenty, kteří 

přechovávali či četli nedovolenou literaturu, neboť takové přečiny končily taktéž 

ukončením studia.  

Škodova výchova tak byla velmi přísná. Vstával v pět hodin, v zimě o půl šesté. 

V kapli školy vykonal ranní pobožnost a do půl osmé bylo nařízené přísné mlčení 

(silentium) v celé budově semináře, což studentům umožňovalo být s Bohem, 

rozmlouvat s ním a naslouchat mu. Od osmi hodin již seděl v klerice a tonzuře v lavici. 

Ve tři hodiny končil školní den a do pěti využívali studenti osobního volna. Od pěti 

hodin odpoledne do půl sedmé ustala volnočasová aktivita a hoši se věnovali studiu 

v učírnách, studovnách a čítárnách. Od půl sedmé do půl osmé pokračovali studenti 

samostudiem. Závěrečná modlitba dne se konala v devět hodin, po ní nastala večerka a 

klid na ložnicích, v nichž spávalo až 70 chlapců. Učitelé i prefekti uměli studentům 

vštípit význam vzorného studenta, reprezentanta školy, kněžského stavu a studentské 

obce. Škoda musel i o prázdninách, které v Želechovicích trávil, nosit kleriku a 

tonzuru, jako odznak duchovního stavu.  

Největší část volnočasových aktivit patřilo divadlu a hudbě. Studenti sami 

v semináři hráli divadelní hry a režírovali si je, snad proto se ve Škodově pozůstalosti 

nalezly i publikace obsahující scénáře různorodých divadelních her.  
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Úkony duchovní správy za rok 2020 v našich farnostech 

 Jesenec Konice Skřípov 

Křty   2020 (2019) 1 (3) 6 (7) 0(0) 

Svatby   2020 (2019) 2 (3) 3 (0) 0(0) 

Pohřby   2020 (2019) 6 (4) 14 (15) 1(0) 

První svaté přijímání: v Konici  28. 6. 2020 -  8 dětí  

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

Rok sv. Josefa 
Získávejte 

plnomocné 

odpustky 
 

Papež František 8. prosince vyhlásil speciální rok zasvěcený svatému Josefovi s trváním 

do 8. prosince 2021, do svátku Neposkvrněného početí. V tomto speciálním roce si 

připomínáme 150. výročí vyhlášení svatého Josefa patronem všeobecné Církve. V tomto 

období budou mít věřící možnost modlitbou a dobrými skutky získat za pomoci svatého 

Josefa, hlavy Svaté rodiny z Nazareta, útěchu a úlevu od vážných lidských a sociálních 

trápení, které obléhají současný svět." 

Oddanost svatému Josefovi 

Dekret poznamenává, že oddanost svatému Josefovi v dějinách Církve značně vzrostla, 

čímž se mu nejenže připisuje velká úcta vedle úcty k Matce Boží, jeho manželce, ale 

značně se mu rozšiřuje i patronát. Magisterium Církve zároveň pokračuje v objevování 

staronové velikosti tohoto pokladu, kterým je svatý Josef, který jako mistr z Matoušova 

evangelia vynáší ze svého skladu nové i staré. Proto bude dar odpustků udělen dekretem 

apoštolské penitenciární moci z pověření papeže velkým přínosem pro dokonalé dosažení 

stanoveného účelu. 

Podmínky úplných odpustků 

Úplné odpustky se věřícím udělují za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, 

eucharistické přijímání a modlitba na úmysl papeže) křesťanům, kteří se bez připoutanosti 

na hřích (zalíbení ve hříchu) zúčastňují roku svatého Josefa a praktikují následující úkony 

uvedené Apoštolskou penitenciárií: 

mailto:fakonice@ado.cz
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- plnomocné odpustky se udělují těm, kteří budou nejméně 30 minut meditovat o 

modlitbě Páně nebo se zúčastní duchovních cvičení v trvání nejméně jednoho dne, 

včetně meditace o sv. Josefovi. V dekretu se píše: "Sv. Josef, autentický člověk víry, 

nás zve k tomu, abychom znovu objevili synovský vztah s Otcem, obnovili důvěru v 

modlitbu, poslouchali a v hlubokosti rozlišovali Boží vůli." 

- plnomocné odpustky mohou získat i ti, kteří budou po vzoru svatého Josefa konat 

duchovní nebo tělesné skutky milosrdenství. Svatý Josef "nás povzbuzuje, abychom 

při plnění našich povinností znovu objevili hodnotu ticha, rozvážnosti a věrnosti", uvádí 

se v prohlášení. 

- modlitba posvátného růžence v rodinách či mezi snoubenci je dalším způsobem, jak 

získat odpustky, aby "všechny křesťanské rodiny mohly být vybízené k tomu znovu 

vytvářet stejnou atmosféru důvěrného společenství, lásky a modliteb, jakou prožívali ve 

Svaté rodině". 

- každý, kdo se denně svěří pod ochranu svatého Josefa, a každý věřící, který se 

dovolává přímluvy svatého Josefa (takže ti, co hledají práci, ji mohou najít v důstojné 

podobě), může také získat úplné odpustky. 1. května 1955 ustanovil papež Pius XII. 

svátek svatého Josefa "s úmyslem, aby všichni vnímali práci v důstojnosti a aby tak 

inspiroval společenský život a zákony založené na spravedlivém rozdělení práv a 

povinností". 

- plnomocné odpustky se udělují i věřícím, kteří se budou modlit litanie ke svatému 

Josefovi (pro věřící v latinském ritu), akafist ke svatému Josefovi (pro věřící 

východního obřadu) nebo jakékoliv jiné modlitby ke svatému Josefovi v různých 

formách ritů, za pronásledovanou Církev ad intra a ad extra, a za úlevu všem křesťanům 

trpícím různými formami pronásledování. Protože ve výnosu se uvádí, že "útěk svaté 

rodiny do Egypta nám odhaluje, že Bůh je tam, kde je člověk v nebezpečí, kde trpí, kde 

utíká, kde zažívá odmítnutí a opuštění". 

Univerzální světec 

Kromě nich Apoštolská Penitenciárie poskytuje úplné odpustky věřícím, kteří se budou 

modlit každou legitimní schválenou modlitbu nebo vykonají skutek zbožnosti na počest 

svatého Josefa, například "K tobě se utíkáme, svatý Josefe", zejména 19. března, 1. května, 

na svátek svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa [neděle mezi Vánocemi a Novým rokem], na 

neděli svatého Josefa (podle byzantské tradice), 19. dne v každém měsíci či každou středu - 

den věnovaný památce světce podle latinské tradice." 

Dekret připomíná univerzálnost patronátu sv. Josefa nad Církví a připomíná, že sv. 

Terezie od Ježíše ho uznala za "ochránce ve všech životních okolnostech". Papež svatý 

Jan Pavel II. uvedl rovněž, že úloha svatého Josefa zažívá "obnovený význam pro Církev 

naší doby ve vztahu k novému křesťanskému tisíciletí". 

Pro nemocné 

Uprostřed probíhající krize Covid-19 se dar úplných (plnomocných) odpustků rozšiřuje 

i na nemocné, starší lidi, umírající a všechny, kteří z legitimních důvodů nemohou opustit 

své domovy. I oni mohou získat úplné odpustky, pokud nejsou připoutáni k jakémukoliv 

hříchu a mají v úmyslu co nejdříve splnit tři obvyklé podmínky a modlit se úkon zbožnosti 

na počest svatého Josefa či obětovat Bohu bolesti a potíže svých životů. 

Úloha kněží 

Apoštolská Penitenciárie povzbuzuje kněze, aby s vůlí a velkorysým duchem 

pastoračně usnadňovali slavení svátosti pokání a udělování svatého přijímání nemocným. 

 

zdroj: Aleteia, Převzato z https://www.verim.sk/ a na Fatym.com vydáno 9. 12. 2020; 

BOHOSLUŽBY V ÚNORU 2021 
 

 Konice Jesenec Skřípov   

1. 18.00   Za přijatá dobrodiní s prosbou o další ochranu  

2. 7.50 

 

18.00 

 

16.30 

  

Za prvokomunikanty a jejich rodiny 

Za prvokomunikanty a jejich rodiny 

Svátek:  

Uvedení Páně do chrámu 
 

3. 18.00    P.: sv. Blažeje                          

4. 6.45  

17.00 

 Za živou a + rodinu Tobolovu a Cisárikovu 

 

 

5. 7.50 

18.00 

  Za Josefa Horáka, strýce a rodiče z obou stran P.: sv. Agáty, panny a mučednice 

6.   17.00 Za živé a + členy živého růžence P.: sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 

7. 7.45 

 

10.45 

 

9.15 

 

 Za + Františka Blechtu, živou a + rodinu a duše v očistci 

Za Břetislava a Annu Vychodilovy, syna Františka a živou a + 

rodinu 

Za farníky 

 

5. neděle v mezidobí 

8. 7.50   Za Hermínu Opletalovu, rodinu Konečných a Rychterovu  

9. 7.50      

10. 18.00     

11. 6.45  

17.00 

   

12. 7.50   Na jistý úmysl  

13.   17.00 Za Jakuba Zapletala  

14. 7.45 

 

10.45 

 

9.15 

 

 Za + rodinu Kalábovu, Reitrovu a duše v očistci 
Za farníky 

Za + Jiřinu a Ladislava Faltýnkovy a duše v očistci 

 

6. neděle v mezidobí 

15. 7.50     

16. 7.50     

17. 7.50 

 

18.00 

 

16.30 

  POPELEČNÍ STŘEDA 

den přísného postu  

18. 6.45  

17.00 

   

19. 7.50   Za + Oldřicha Slouku, manželku a duše v očistci   

20.   17.00 Na jistý úmysl  

21. 7.45 

 

10.45 

 

9.15 

 Za farníky 

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

Za Libuši a Josefa Slámovy a duše v očisrci 

 

1. neděle postní 
Sbírka: Haléř svatého Petra 

22. 7.50    Sv.: Stolce sv. Petra, apoštola  

23. 7.50     

24. 18.00   Za živou a + rodinu Krejčí a duše v očistci  

25. 6.45  

17.00 

   

26. 7.50     

27.   17.00 Za farníky    

28. 7.45 

 

10.45 

 

9.15 

  

Za Jana a Elišku Bomberovy a celou živou a + rodinu 

Za + MUDr. Marcela Mašková, roz. Tylšarová 

 

2. neděle postní 

 

BOHOSLUŽBY V KAPLÍCH – V ZIMNÍM OBDOBÍ SE NEKONAJÍ 

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

CENAP – Centrum pomoci a naděje - Brno  
Nabízí v termínu 22. 2. - 26. 2. 2021  

kurz pro dospívající dívky ve věku 12 -18 let pod názvem Být sama sebou. 

Mimo tohoto týdenního kurzu nabízí i jednorázové setkání "Jsem 

jedinečná"  - i ve formě on-line. 

Více na www.cenap.cz nebo stránkách farnosti a CPR 

https://www.verim.sk/
http://www.cenap.cz/

