
BOHOSLUŽBY V ČERVNU 2021 
 Konice Jesenec Skřípov   

1. 7.50    P.: sv. Justina, mučedníka 

2. 19.00   Za Annu Opletalovu, manžela, děti, rodiče a sourozence  

3. 6.45  

18.00 

  SLAVNOST 

TĚLA A KRVE PÁNĚ 
4. 7.50 

19.00 

  Na jistý úmysl  

Za farníky 

 

5.   18.00 Za rodiče Píšovy, Františka a Josefa Hamzala a duše v očistci P.: sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 

6.  

9.30 

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

Za Ludmilu a Františka Ullmanovy 

10:30 – Průvod Božího Těla 

10. neděle v mezidobí 
SLAVNOST 

TĚLA A KRVE PÁNĚ 

7. 7.50     

8. 7.50     

9. 19.00   Za + Kristýnu Koutnou, živou a ě rodinu a duše v očistci  

10. 6.45  

18.00 

  

Za rodiče Rozehnalovy a duše v očistci 

 

11. 7.50 

 

  Za + sestru 

Tridentská mše sv. 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO 

SRDCE JEŽÍŠOVA 

12.   18.00 Za Jakuba Zapletala a duše v očistci P.: Neposkvrněného Srdce Panny Marie 

13. 7.45 
 

10.45 

 

9.15 

  

Za farníky 

 

 
11. neděle v mezidobí 

14. 7.50   Za rodiče Pajchlovy, sourozence z obou stran a duše v očistci  

15. xx     

16. 19:00   Na jistý úmysl  

17. 6.45  

18.00 

  

Za Pavla Štefana, a za zemřelou rodinu Štefanovu a Skopalovu 

 

18. 16.30     

19.   18.00 Za Štěpánku a Josefa Vranešicovy  

20. 7.45 
 

10.45 

 

9.15 

 Za živou a + rodinu Škrabalovu, Jevických a duše v očistci 

Za Antonína Faltýnka, rodiče a duše v očistci 

Za farníky 

 

12. neděle v mezidobí 
 

21. 7.50    P.: Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 

22. 7.50     

23. 18.00   Za děti a mládež  

24. 6.45  

18.00 

  SLAVNOST: NAROZENÍ 

SV. JANA KŘTITELE 
25. 7:50     

26.   18.00 Za farníky  

27. 7.45 
 

10.45 

 

9.15 

 Za živou a + rodinu Reitrovu a Kalábovu 

Za rodiče Pokorné, Janu a Pavla a duše v očistci 

 

 

13. neděle v mezidobí 

1. sv. přijímání 

28. 7.50    P.: sv. Ireneje, biskupa a mučedníka 

29. 7.50 

13.00 

 

 

 

18.00 

  

Za živé a + klienty a pracovníky Charity 

SLAVNOST: SV. PETRA  

A PAVLA, APOŠTOLŮ 

30. 19.00   Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další 

ochranu pro celou rodinu 

 

Sv.: Výročí posvěcení katedrály      
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI SKŘÍPOV 

BOHOSLUŽBY V KAPLÍCH 
Březsko 11. 6. 18.00  
Budětsko 18. 6.  18.00  

Ochoz 25. 6. 18.00  

V pořadu bohoslužeb mohou nastat změny, v tom případě budou ohlášeny při nedělní mši svaté. 

V případě, že bude pohřební mše svatá, tak v tento den mše svatá dle pořadu bohoslužeb nebude. 

 
Zpravodaj farností Jesenec, Konice a Skřípov 
Toto číslo vyšlo: 23. května 2021                                                           
Redakční rada: P. Milan Ryšánek, Martin Bílý, Jitka Bílá 
Počet výtisků:250-Vydáváno pro vnitřní potřeby farností 

Kontakt: Římskokatolická farnosti Konice,  

Smetanova 101,                   tel.: 582 396 370,  

e-mail: fakonice@ado.cz, www.farnostkonice.cz 

ZPRAVODAJ 
FARNOSTÍ 
JESENEC, KONICE  

A SKŘÍPOV 
Červen 2021    

 

V tyto dny je již možné jít do kostela. Pán Ježíš na Vás čeká v Eucharistii. 

A opravdu nemocné a nemohoucí je připraven nasytit ve sv. přijímání, 

které přinese kněz. 

NOC KOSTELŮ 28. KVĚTNA 2021 
Program Jesenec 

17:00 - 17:45 Májová pobožnost (popř. pobožnost ke sv. Josefu) 

18:00 - 18:15 Z historie kostela sv. Libora v Jesenci 
Tradiční stručné připomenutí bohaté historie našeho chrámu. 

18:30 - 19:00 Gregoriánský chorál I. 
amatérské ukázky z pokladu Církve 

9:00 - 19:45 Působení sester dominikánek v Jesenci 
Mgr. Anna Burgetová 

20:00 - 20:45 Současnost České kongregace sester dominikánek 
život v řádu, řád v životě - S. M. Vincenta, OP a S. M. Guzmana, OP 

21:00 - 21:30 Gregoriánský chorál II. 
amatérské ukázky z pokladu Církve 

Program Konice 
17:00 - 17:45 Májová pobožnost 

18:00 - 18:15 Individuální prohlídka lodě kostela 

Sv. Josef - ochránce rodin - fotografie rodin naší farnosti             
                       Prohlídku kostela doplní krásným zvukem varhan Martin Burget 

18:30 - 19:00 Historie kostela Narození Panny Marie  
                         Mgr. Miroslav Novotný 

9:00 - 19:45 Pěvecké vystoupení - Schola Konice 

20:00 - 20:45 Individuální prohlídka krypty pod kostelem a věže kostela 

Po celou dobu trvání programu bude v přízemí na faře:  

výstava o životě Sv. Ludmily a Arcibiskupa A. C. Stojana,  

prezentace Charity Konice, ochutnávka mešních vín a malé pohoštění 
 

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

 Mše sv. na II. pololetí r. 2021  v Konici se budou zapisovat v neděli 6. 6. 2021 v 17:00 hod.  

a v pondělí 7. 6. 2021 po ranní mši svaté. 

 V Jesenci se bude zapisovat ve čtvrtek 10. 6. 2020 po mši svaté. 

Zapisovat se bude na červenec a srpen a to bez záruky odsloužení – neboť doba je nejistá… 
**************************************************************** 

O svátku Nejsvětějšího Srdce Ježíšova  pátek 11. června v 17:30 hodin. 

bude sloužena Tridentská mše svatá v latinském jazyce. 

Přede mší sv. v 17:00 hodin je plánovaná přednáška. 

Po mši svaté se koná též adorace Nejsvětější Svátosti oltářní. 

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


CENAP – CENTRUM NADĚJE A POMOCI BRNO 
Pomáhá v životních situacích, které se týkají těhotenství, mateřství a rodičovství. 

Kromě individuálních konzultací nabízí též rozmanité kurzy.  

Osvědčený, oblíbený kurz mezi mladými dívkami ve věku 12-18 let je týdenní 

prázdninový kurz Být sama sebou, je naplánovaný v  termínu 19. 7. - 23. 7. 2021. 

Více na www.cenap.cz 
**************************************************************** 

... pokračování z minulého zpravodaje – poslední část 

Vzpomínka na P. Františka Škodu ze Želechovic 
V 50. letech 20. století nechal Fr. Škoda převést do farního kostela 

v Brodku současné varhany. Transport varhan proběhl ze Slovenska0. 

V době, kdy brodskou farnost vedl, byl varhaníkem pan Jan Pekr, který se 

živil jako domácí krejčí v Jednově. Na farářovu žádost docházel hrát do 

Brodku jen o nedělích a v zasvěcených dnech1.  

Římskokatolický farní úřad v Brodku u Konice vedl varhaníka jako svého 

zaměstnance již k 2. 1. 1953 s ročním platem 3000,- Kčs2. Po dvanácti letech duchovní 

správy, dne 15. října 1960, brodskou farnost opustil. 

Mezi léty 1960-1962 působil jako farář a mezi léty 1963-1981 jako 

děkan konický. Působil v kostele Narození Panny Marie v Konci více jak 

dvacet let, z jeho iniciativy zde v r. 1970 proběhla instalace nových varhan 

z Krnova, neboť původní nástroj z r. 1881 dosloužil3.  

Vzpomínku na Františka Škodu z doby jeho působení v konickém děkanátu si jeho 

farníci připomínají do dnešních dní, neboť například pan Ing. Petr Ullman, zastupitel města 

Konice, vyslovil návrh na 9. veřejném zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 

2. 12. 2019 v malém sále v zámku v Konici, aby jedna z místních ulic nesla jméno podle 

římskokatolického kněze a bývalého děkana Fr. Škody, který ve farnosti působil řadu let. I 

když zastupitelé tento návrh nakonec nepřijali, je vidno, že v myslích farníků památka 

jejich faráře a děkana stále přebývá. Druhým příkladem může být obsah článku 

„Vzpomínka na kněze v mém životě“, který vyšel ve zpravodaji farností Jesenec, Konice a 

Skřípov, v němž Petr Ullman st. vzpomíná nejen na děkana Škodu, ale i na jeho spolužáka 

z kněžského semináře P. JUDr. Antonína Dvořáka, sídelního kanovníka metropolitní 

kapituly v Olomouci, druhého kaplana u sv. Mořice. RNDr. Vojtěch Ullman z Konice, 

jaderný fyzik, na svých webových stránkách zase vzpomíná na P. Škodu jako na solidního 

0 Varhany vyrobila firma Rieger OttvoBudapešť. Restaurování nástroje se ujal v r. 1993 pan Jiří 

Vaculík ze Vsetína, v r. 2015 prošly generální opravou, jež provedl organolog Jaroslav Stavinoha 

z Valašské Bystřice. Popis varhan viz. Osobní archiv pana Jana Gottwalda. GOTTWALD, Jan. 

Záměr na generální údržbu varhan: Brodek u Konice, Farní kostel sv. Petra a Pavla. Olomouc, 2015, 

str. 3. 
1 Farní archiv Jednov. Farní kronika Brodek u Konice od r. 1890, str. 56. 
2 Státní okresní archiv Olomouc, inv. č. 614, sign. OCT/99 Litovel, č. kartonu 637, dopis Fr. Škody 

č. j. 2 ze 2. 1. 1953 adresovaný Okresnímu národnímu výboru v Litovli. Mezi další zaměstnance 

farního úřadu patřil František Hofman, kostelník s ročním platem 1200 Kčs, Anna 

Blattnerová,uklízečka s ročním platem 1000,- Kčs a L. Škodová, která za péči o kostelní prádlo 

pobírala 800,- Kčs ročně.  
3 Farní archiv v Konici. Pamětní kniha farnosti rok 1910–1997.  

skromného a tolerantního člověka se zájmem o přírodu. Vzpomíná, jak se spolu potkávali 

v lese Bor4 kousek za Konicí, kam pravidelně chodil, jak spolu hovořili o 

pozoruhodnostech přírody, o řádu Vesmíru – zákonu nad zákony. 

 Z archivu Římskokatolické farnosti Suchdol u Prostějova, a to z kroniky z let 1978-

1980 lze vysledovat, že děkan Škoda byl aktivním duchovním i na sklonku svého života, 

neboť nejenže vedl konický děkanát, ale vypomáhal i v sousední farnosti, a to například o 

Bolestném pátku 17. 3. 1978 nebo ve stejném roce při pouti Porcinkule5, o první neděli 

v srpnu, kdy měl odpolední Te Deum6. Též se účastnil přebírání farnosti v Suchdole P. 

Janem Grulichem. Výpomoc pramenila z pravidelné spolupráce s touto farností, neboť i 

mezi léty 1974-1976 zajišťoval společně s kolegy 1. jarní pouť 5. dubna 1974, pouť ve 

svátek sedmibolestné Blahoslavené Panny Marie 21. 3. 1975, malou pouť 13. 7. 1975 atd.  

 Všemohoucí Pán života a smrti P. Františka Škodu povolal náhle na věčnost 25. 

října 1981. Koničtí farníci se s ním rozloučili o 6 dní později mší svatou. Ke slavnému 

vzkříšení byl převezen do rodinné hrobky v Želechovicích, kde ho očekává se svými rodiči.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P. F. Škoda 

----------------------------------- 
P. F. Škoda před kaplí sv. Cyrila a 

Metoděje v Želechovicích  

uděluje novokněžské požehnání 

svým rodičům 

4 Na jihovýchod od Konice se na kopcích pod Křemencem, Čunínem a Stražiskem rozprostírá 

krásný les Bor. Je v něm sice hodně borovic, též jedle a modříny, ale převládají smrky, v některých 

částech i listnaté buky, duby a habry. Pod lesem, hned za Konicí, jsou dva menší rybníky: Kameňák 

a Šištót. Na hrázi tam rostou velké staré lípy a kaštany. Pan děkan Škoda většinou přicházel po 

hrázi rybníka, vešel do lesa, šel cestou k Šištótu, vyšel nahoru k velkému buku Hubertu, kde byl 

obraz s myslivcem a posvátným jelenem. Někdy pak pokračoval ještě nad Křemenec. 
5 Tradiční pouť konaná první srpnový víkend ve městech, jejichž historie je spjatá s františkánským řádem 
6 Latinský slavnostní hymnus 

 

napsal: Antonín Hampl, správce Vesnického muzea Želechovice 
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