BOHOSLUŽBY V BŘEZNU 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Konice Jesenec Skřípov
7.50
Za zemřelou osobu
7.50
Za zemřelou osobu
18.00
Na poděkování Pánu Bohu za všechny milosti
6.45
Za zemřelou osobu
Za + Jiřího Nováka
17.00
7.50
Na jistý úmysl
18.00
Za Josefa a Růženu Komárkovy a duše v očistci
17.00 Za Bohuslavu a Miloslava Grulichovy a jejich rodiče
Za Jindřišku Rusovu, bratra, rodiče a prarodiče
7.45
Za Bohumila Mrňku, vnučku Pavlu, rodiče z obou stran a duše v očistci
9.15
Za farníky

ZPRAVODAJ
FARNOSTÍ
3. neděle postní

JESENEC,
KONICE A SKŘÍPOV

10.45
8. 7.50
9. 7:50
10. 18.00
11. 17.00

Březen 2021

Za zemřelou osobu

Celodenní výstav Nejsvětější Svátosti oltářní v Konici

Za rodiče Pajchlovy, syna, zetě, všechny + z rodiny a duše v očistci
17:00

12.

7.50

13.

17.00

14. 7.45
10.45

9.15

15. 7.50
16. 7.50
17. 18.00
18. 6.45

Na poděkování za 60 let života s prosbou o požehnání do dalších let a za +
rodiče Antlovy
Za Pavla Šejnohu a duše v očistci
Výroční den zvolení papeže
Svatého otce Františka
Za + manžela, vnučku a živou a + rodinu
Za farníky
4. neděle postní
Za Josefa Spurného a dceru Ludmilu
Adorační den Konice
Za uzdravení v rodině
Za oběti pand. COVID-19, za ty kdo pečují o potřebné,za ukonč. pand.

17:00

Za + manžela, dvoje rodiče, bratry a celou živou a + rodinu

19. 7.45
Za + Rostislava a Marii Koutných, živou a + rodinu a duše v očistci

18.00
20.

SLAVNOST sv. Josefa,
snoubence Panny Marie

17.00
Za farníky
Za rodiče Šoupalovy, Mikulkovy a celou živou a + rodinu
Za Josefa a Ludmilu Snášelovy, zetě a živou rodinu

21. 7.45
10.45
22.

Ze Sl. Sv. Josefa

9.15

5. neděle postní

7.50
17:00

23. 10.00
24. 18.00
25. 7.45

SLAVNOST:
Zvěstování Páně

18.00
26.
27.

7.50
17.00

28. 7.45
10.45
29. 7.50
30. 7.50
31. 18.00

9.15

Za rodinu Günfeldovu
Za farníky
Za víru a záchranu našeho národa
Za rodinu Slámovu a Mazánkovu a duše v očistci

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

Modlitební a eucharistický řetězec
Připojme k modlitbě iniciované papežem Františkem:
aby byla církev ještě více na blízku všem, kdo bojují proti koronaviru: obětem a
jejich rodinám, nemocným a zdravotníkům, dobrovolníkům a všem, kdo jsou v těchto
nelehkých dobách v první linii.
Evropští biskupové Zahajují proto modlitební a eucharistický řetězec za více než
770.000 osob, které v Evropě zemřely na Covid-19.
Tato iniciativa bude probíhat v celé Evropě po celou postní dobu.
Na Českou republiku připadá termín na 17. března 2021.
Mši svatou za oběti pandemie bude celebrovat
generální sekretář ČBK P. Stanislav Přibyl.
Připojme se i my při mši svaté sloužené ten den a v modlitbě.
*************************************************

Za + rodinu Vyhlídalovu, Foretovu a duše v očistci

16.30

spojenými s modlitbami za bohoslovce bude v úterý 15. března 2021.
Využijte této příležitosti i k modlitbě za zvládnutí situace této doby poznamenané
epidemií, k modlitbě za ukončení epidemie a za její oběti.

6. neděle postní
Květná neděle

Pondělí svatého týdne
Úterý svatého týdne
Středa svatého týdne
V pořadu bohoslužeb mohou nastat změny, v tom případě budou ohlášeny při nedělní mši svaté.
BOHOSLUŽBY V KAPLÍCH V ZIMNÍM OBDOBÍ NEJSOU
Zpravodaj farností Jesenec, Konice a Skřípov
Kontakt: Římskokatolická farnosti Konice, Smetanova 101,
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Vydáváno pro vnitřní potřeby farností

Arcidiecézní setkání mládeže

Arcidiecézní centrum pro mládež Olomouc připravuje setkání mládeže.
I když podmínky nejsou příznivé, je připraveno setkání pro mladé alespoň
ON-LINE FORMOU. Setkání bude provázeno mottem:
„Vstaň, učiním tě svědkem toho, co jsi viděl.“ (Sk 26,16)
Celý program začne v pátek 26. 3., kdy pomocí kanálu YouTube si budou moci
(nejen mladí) pustit program, který bude živě streamován z katedrály. V pátek bude
společná adorace s modlitbou chval. V sobotu 27. 3. bude pro mladé připravena
katecheze, rozhovor a diskuse se zajímavými hosty, drobná aktivita pro skupiny,
které se sejdou na mnoha místech v naší arcidiecézi a mše svatá.
Podrobnější informace naleznete na těchto odkazech:
Web: http://mladez.ado.cz/adsm-2021/
Facebook: https://www.facebook.com/ADSMOlomouc21.

Youtube:
https://youtube.com/playlist?list=PLsUSqDby_Eymhr1cNfC7UtzkVQOA-AmUi.

Obálky, v nichž Škoda obdržel gratulace k primici:

P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci

Katecheze on-line
Všechny děti jsou srdečně zvány ke sledování videokázání P. Romana Vlka z farnosti
Laškov, který připravuje na každý týden katecheze pro děti
(a nejen pro ně) na kanálu youtube.
Koho informace zaujala, může zjistit více na
https://vlcidoupe.cz/ - nebo - www.farnost-laskov.cz
*************************************************

... pokračování z minulého zpravodaje

Vzpomínka na P. Františka Škodu ze Želechovic
Z doby jeho gymnaziálního studia na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži se ve
sbírkách Vesnického muzea Želechovice dochoval pololetí výkaz o prospěchu žáka (tedy
vysvědčení), konferenční výkaz (zpráva o čtvrtletním hodnocení) a poměrně vzácně jeho
osobní kalendář s několika školními sešity. Jedná se o kalendář katolického duchovenstva
vydaný spolkem akademických katolíku Moravan v r. 1934 s úvodním citátem, který byl
příkladný pro všechny studenty gymnázia: “Velikost muže se měří velikostí jeho ideálů a
velkostí jeho vůle, nikoliv však velikostí jeho úspěchů“. Škodovy zápisky v tomto kalendáři
v době jeho 17 let, jsou velmi skromné a strohé, ba dokonce takové, že z nich nelze usoudit
na téměř nic z jeho života, neboť obsahují jen rozvrh hodin na příslušný školní rok a
poznámky k vyučovaným předmětům. Zajímavostí je pečlivě vedený seznam přečtených
knih, který si Škoda na konci kalendáře poznamenal, z něhož jednoznačně vyplývá, že se
věnoval četbě téměř jen od českých autorů Zeyera, Čecha, Máchy, Vrchlického, Jiráska či
Arbese. Mezi jeho čtenářské portfolio patřila i díla Letnice, Děravý plášť a Hranice od
českého spisovatele katolické orientace Jana Čepa – tato díla se tehdy řadila mezi knižní
novinky. Seznam četby doprovází ještě seznam příjmů a výdajů, seznam profesorů a
poznámky k probírané látce. Jedním ze Škodových učitelů na gymnáziu byl Josef Vrana,
učitel zeměpisu a tělocviku, který po únorovém puči podporoval sdružení Pacem in terris
– sdružení katolických duchovních kolaborujících s komunistickým režimem.
0

Škodovy sešity byly nalezeny v dřevěné malované truhlici na půdě č.p. 21 v Želechovicích společně
s dalšími dokumenty z doby života Jakuba Škody, otce kněze Františka a z doby života Václava a
Metoděje Škodových. Sešity sloužily v letech 2014-2020 jako výstavní předměty Vesnického muzea
Želechovice, do jehož správy přešly díky daru paní Heleny Grulichové, roz. Škodové z č.p. 21. Sešit
nadepsaný Matematické přípravy, Fr. Škoda je ze IV. třídy jeho gymnazijních studií, označený
školním rokem 1932-1933 s tím, že první záznam pochází z 29. hodiny, která proběhla 29. listopadu
1932 – tématem této hodiny byly úpravy lomených výrazů. Od prosince 1932 započal Škodův učitel
matematiky na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži probírat slovní úlohy, od ledna 1933
konstrukci trojúhelníků a jeho částí, konstrukci tětivových čtyřúhelníků; od února 1933 se žáci
věnovali dělení výrazů a sešit končí posledním záznamem z 10. března 1933 54. hodinou, jejíž náplní
byla aplikace trigonometrických poznatků v praxi. Druhý dochovaný sešit nadepsaný Poznámky do
češtiny, filozofie, Fr. Škoda je rozdělen na dvě části. První obsahuje studentovy poznámky ze šk.
roku 1936-7, druhá ze školního roku následujícího. Poslední dochovaný sešit ze Škodových
studijních let je označen předmětem Zeměpis a jménem Škoda F. Sešit pochází z kroměřížského
nakladatelství Vilém Povondra a spol, které bylo činné v Kroměříži v letech 1898-1915 (viz. Slovník

Dochované chlapcovy školní sešity ze zeměpisu, matematiky (z r. 1932), češtiny a
filozofie (ze šk. r. 1936/37 – 1938/90) vypovídají mnohé o pečlivosti a svědomitosti žáka.
Jeho kresby zeměpisných map a plánů nebo pohled na jeho rýsování poukazuje na
studentovu důkladnost. V poznámkovém sešitě do češtiny a filozofie se nadto ještě
objevují milé studentovy malůvky, které nemají s probíranou látkou očividně souvislosti,
byly výplodem žákovy fantazie při krácení dlouhé chvíle nekonečného učitelova výkladu.
Německy psaná literatura ze Škodovy pozůstalosti 1 a záznam v jeho osobní kartě 2
olomouckého arcibiskupství dosvědčuje, že projevoval zájem nejen o povinnou latinu a
řečtinu, ale i o německý jazyk. Zkoušku dospělosti s vyznamenáním vykonal dne 4. června
1937. Po té se zapisuje na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Olomouci, kterou
však němečtí okupanti závěrem roku 1939 uzavřeli a většinu bohoslovců poslali na nucené
práce do Německa. Škoda totálnímu nasazení v Německu unikl a po 4 semestrech studia
na fakultě přešel na dominikánské a kapucínské učiliště, které s přípravou budoucích kněží
v této době vypomohlo. Toto církevní bohoslovecké učiliště navštěvoval 6 semestrů a 4.
července 1942 vykonal absolutorium.
českých nakladatelství 1849-1949). Povondrovu živnost koupil po jeho smrti v r. 1923 jeho učedník
Jan Forejtek, který ji provozoval právě pod názvem, kterým je sešit označen. Škodovi sloužil jen ke
kresbě zeměpisných map tuží, případně černým inkoustem. Dochované sešity tak nejsou jen
dokladem přístupu Fr. Škody ke svým školním povinnostem a úkolům, ale vnáší pohled i do obsahu
běžné výuky na arcibiskupském gymnáziu v době první republiky. Jsou součástí sbírek Vesnického
muzea Želechovice a slouží jako doplňkový výstavní materiál v expozici Školství na Uničovsku před
r. 1939.
1
Wiedenauer Studien. Herausgegeben in Verbindung mit der Leo-Gesellschaft von den
Professoren des f.-b. Priesterseminars in Weidenau, Wien 1909.
2 Poskytl Archiv arcibiskupství v Olomouci, které k farářovým dokumentům dále sdělil, že jeho
jmenovací dekrety na příslušné farnosti řadící se před r. 1950 v archivu nejsou, možná ve Státním
archivu v Olomouci, anebo jimi disponují, ale spisy z této doby nejsou dosud důkladně uspořádané,
proto by šly jeho jmenovací dekrety jen velmi obtížně dohledávat. V podstatě jedinými
dohledatelnými dekrety by bylo ustanovení administrátorem farnosti Konice (1960) a děkanem
konickým (1963), avšak se jedná jen o strohé strojopisné úřední sdělení formátu A4, jež ztratily
dřívější výstavní velkoformátový vzhled. (Sdělil správce archivu Mgr. Vít Němec, Ph.D.)

