
BOHOSLUŽBY V DUBNU 2021 
 Konice Jesenec Skřípov   

1.  

19.00 

17.30 

 

 Za Oldřicha Pinkavu, dceru, syna, dvoje rodiče, příbuzné a duše v očistci Zelený čtvrtek 

2. 16.00 

 

 

18.00 

  Velký pátek 

Den přísného postu 

3.  

19.00 

17.00 

 

  Bílá sobota 

Velikonoční vigilie 

4. 7.45 

 

10.45 

 

9.15 

 Za + Josefa Weisgärbera, manželku, dceru a celou živou a zemřelou 

rodinu 

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

Za farníky 

 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  

PÁNĚ 

5. 7.45  

9.15 

 

 

10.45 

 

 

Za Rudolfa Zapletala, rodiče a sourozence 

 

Pondělí velikonoční 

6. 7.50   Za rodinu Pajchlovu, zetě, jeho rodiče a všechny + z rodiny a duše 

v očistci 

Úterý velikonoční 

7. 18.00   Za živou a + rodinu Matonohovu a Navrátilovu Středa velikonoční  

8. 6.45  
18.00 

  

 

Čtvrtek velikonoční 

9. 7.50   Na jistý úmysl Pátek velikonoční  

10.   18.00 Za rodinu Růžičkovu a Františka Bilíka Sobota velikonoční 

11. 7.45 
 

 

10.45 

  

9.15 

 Za + Jana Grulicha a celou živou a + rodinu 

Za farníky 

 

2. neděle velikonoční 

Neděle Božího 

milosrdenství 
12. 7.50   Za Víta Vógla, rodiče a sestru  

13. 7.50   Za + manžela, syna a + z rodiny  

14. 18.00   Za Jaroslava Synka, rodiče a živou rodinu  

15. 6.45  
18.00 

   

16. 7.50     

17.   18.00 Za Annu a Rudolfa Ederovy a syna  

18. 7.45 
 

 

10.45 

  

9.15 

 Za farníky 

Za rodiče Krejčí, bratra, 3 sestry a duše v očistci 

 

 

3. neděle velikonoční 
 

19. 7.50     

20. 7.50     

21. 18.00   Za Jiřinu Juřičkovu, její rodinu a duše v ocistci  

22. 6.45  
18.00 

  

Za Vojtěcha Kubu a syna Jiřího 

 

23. 7.50   Na poděkování za dar života a zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu Sv.: sv. Vojtěcha, biskupa a 

mučedníka 

24.   18.00 Za farníky  

25. 7.45 
 

 

10.45 

  

9.15 

 Na poděkování P. Bohu za přijatá dobrodiní a milosti s prosbou o 

požehnání pro celou rodinu 

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

 

 

4. neděle velikonoční 
 

26. 7.50     

27. 7.50     

28. 18.00   Za živé a + přátele a dobrodince  

29. 6.45  
18.00 

  Sv.: sv. Kateřina Sienské,panny a 

učitelky církve a patronky Evropy 

30. 7.50   Za + manžela, + rodiče Kopečných, syny a Arnošta Částku  

PŘEJEME VŠEM FARNÍKŮM POŽEHNANÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ. 
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ZPRAVODAJ 
FARNOSTÍ 

JESENEC,  
KONICE A SKŘÍPOV 

duben 2021 

ORGANIZACE VEIKONOČNÍCH SVÁTKŮ V NAŠICH FARNOSTECH 
Vzhledem k opatřením je upravený začátek Velikonočních vigilií  

– návrat domů po 21. hodině je možný (pokud bohoslužba začne nejpozději 20:30). 

Zelený čtvrtek – krátká adorace po večerní mši sv.  

Přijímání – nebude se podávat pod obojí. 

„Boží hrob“ bude otevřený v sobotu 8:00 až 18:00 hodin (Konice) 

Sbírka na kostely ve Sv. zemi - do pokladničky u Božího hrobu 

V neděli na Boží Hod – svěcení pokrmů. 

Zásady pro konání bohoslužeb jsou uvedeny na www.ado.cz  

 v článku Velikonoce 2021 – Vademecum pro kněze. 
*************************************************************************************************************** 

 

Z CENTRA PRO RODINNÝ ŽIVOT KÁNA 
Termín příměstského tábora v Ochozi je stanovený  

na 2. - 6. srpna 2021.  

Budou-li to protiepidemická opatření dovolovat, mohou se na konání tábora těšit 

přihlášené děti i jejich rodiče.  

Své děti mohou rodiče na tábor přihlásit  

na adrese cprkonice@ado.cz nebo na tel. 739 094 764. 
*************************************************************************************************************** 

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY Z DÓMU SV. VÁCLAVA V OLOMOUCI ON- LINE 
Bohoslužby a obřady Svatého týdne bude v olomoucké katedrále sv. Václava 

celebrovat arcibiskup Jan Graubner.  

Bude možné je sledovat v přímém přenosu na kanálu YouTube. 
Mše svaté z hlavního chrámu arcidiecéze se dlouhodobě vysílají vždy v neděli od 10.00 a 

výjimkou nebude ani začátek a konec Svatého týdne – Květná neděle (28. března) 

a neděle Zmrtvýchvstání Páně (4. dubna). 

Na Zelený čtvrtek celebruje arcibiskup Graubner v 9.30 mši svatou se svěcením olejů a 

v 18.00 pak mši svatou na památku poslední večeře. 

Velkopáteční obřady bude olomoucký arcibiskup vést od 18.00. 

Velikonoční vigilie na Bílou sobotu začíná v 19.00 (křest dospělých katechumenů).  

Vzhledem k aktuálně platným opatřením (počet přítomných je omezen na 10 % kapacity) 

se navíc po všechny dny tridua uskuteční v katedrále také další bohoslužby, tentokrát již 

bez přímého přenosu. K účasti na nich je třeba se přihlásit předem prostřednictvím 

farního webu www.katedralaolomouc.cz. Farář P. Ladislav Švirák je bude vést na Zelený 

čtvrtek od 16.00 a na Velký pátek od 15.00. 

mailto:fakonice@ado.cz
http://www.ado.cz/
mailto:cprkonice@ado.cz
https://www.youtube.com/channel/UC5totnl7kvii0SNl2u16BIA
http://www.katedralaolomouc.cz/


... pokračování z minulého zpravodaje 

Vzpomínka na P. Františka Škodu ze Želechovic 

Několik dní před dovršením dvacátého pátého roku svého života 

přijal František Škoda kněžské svěcení v době episkopátu arcibiskupa 

Leopolda Přečana.
0
 Svěcení přijal mezi mší svatou od světícího biskupa 

Jeho Excelence Mons. ThDr. Josefa Schinzela
1
. Primice P. Františka 

Škody byla sloužena 5. července 1942 v jeho rodišti v kapli sv. Cyrila a 

Metoděje. Uskutečnila se ve svátek svatých slovanských apoštolů, jimž 

byla želechovická kaple 5. 7. 1885 arcibiskupem Theodorem Kohnem 

zasvěcena. Malá hanácká obec se tak dočkala veliké slávy. Od těch dob 

připomínal slavnou primici v kapli sv. Cyrila a Metoděje velký bílý nápis 

na triumfálním oblouku oddělujícím presbytář od chrámové lodi „Kéž 

Tvůj oltář nikdy neuhasne!“
2
  

Avšak aby mohl být ustanoven farářem, 

musel ještě složit tři tzv. trienální zkoušky, což 

učinil vždy s ročním odstupem (25. 8. 1943, 22. 8. 

1944, 27. 8. 1945). Nežli započal sloužit farníkům 

na pozici faráře, působil od 15. 8. 1942 – 31. 10. 

1942 jako kooperátor ve farním kostele sv. Mikuláše 

ve Fryštáku u Holešova a od 1. 11. 1942 – 31. 8. 

1945 ve stejné funkci ve farním kostele sv. Petra a 

Pavla v Penčicích u Přerova.  

Ke správě Římskokatolického farního úřadu Brodek u Konice 

s kostelem sv. Petra a Pavla v děkanátu Konice byl P. F. Škoda povolán 

v roce, v němž Československo prošlo komunistickým státním převratem, 

1. 9. 1948. Tím započalo nejen potlačování práv a svobod občanů, ale i 

odpůrců materialistického světového názoru, což muselo nutně vést 

k neodvratnému střetu komunistického režimu s církví. Biskupové hájící 

zájmy církve nemohli přistoupit na podmínky komunistů, kteří ji chtěli 

zneužít ke své podpoře, vytvořit z ní národní církev podřízenou státní 

moci a odříznout ji od Říma a papeže, proto přijali opatření, kterými 

nabádali kněze, aby se věnovali pouze duchovním potřebám lidu; odmítli 

veřejnou podporu KSČ či vyhlásili politickou neutralitu církve – tak začal 

boj o vykořenění náboženství ze společnosti. Zhruba šest týdnů po 

převzetí správy farnosti nastal zlom v postavení církve v Československu, 

neboť byly vydány nové církevní zákony, které mimo jiné řešily i 

udělování státních souhlasů k duchovní činnosti kněží, čímž se církev stala 

zcela závislá na státě. Kněžím bez státního souhlasu byl zastaven plat a 

zakázána činnost.  

                                                 
0
 Jeho nejdůstojnější 

Excelence ThDr. Leopold 

Přečan (nar. 8. 3. 1866 ve 

Velkém Týnci – zemř. 2. 3. 

1947 na Sv. Kopečku), byl 

český katolický teolog, kníže, 

11. arcibiskup olomoucký a 

metropolita moravský. 
1
 Moravský římskokatolický 

duchovní, kanovník 

olomoucké kapituly a světící 

biskup olomoucké diecéze; na 

kněze byl vysvěcen roku 1892 

v Olomouci, po svém 

jmenování titulárním 

biskupem elusánským na 

konci roku 1922 přijal 

v Olomouci 7. ledna 1923 

biskupské svěcení.  
2
 Zmíněný nápis připomínal 

Škodovu primici až do 

prvního desetiletí 21. století, 

kdy byl při malování kaple 

pro neznalost tehdejšího 

ateistického správce kaple, 

želechovického starosty M. 

Hejného, odstraněn.  

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

farnost sv. Václava v Olomouci a Centrum pro kulturu AO 
zvou k odpolední modlitbě na Květnou neděli 

Paul Claudel 

KŘÍŽOVÁ CESTA 
v překladu O. F. Bablera 

slovo: Martina Pavlíková 
varhanní improvizace: Karel Martínek 

28. března v 15 hod. 
v katedrále sv. Václava v Olomouci 

a ve stejném čase videozáznam na YouTube 
na kanálu katedrály https://www.youtube.com/channel/UC5totnl7kvii0SNl2u16BIA 

Výjev z blahopřání k 

primici 


