
Z činnosti CPR Kána Konice v červenci a srpnu 2021 

Společenství seniorů Klas bude mít setkání na faře v Konici v pátek 2. července po 

ranní mši svaté a adoraci a v pátek 13. srpna po ranní mši svaté. 

Příměstský tábor v Ochozi, který se bude konat od 2. do 6. srpna 2021, je již 

obsazený. Není možné z důvodu kapacity Společenského domu v Ochozi přijímat 

na tábor další děti. 

Arcidiecézní pouť rodin na Svatém Hostýně 
Každoročně se na Svatém Hostýně koná velká pouť rodin z celé naší arcidiecéze. 

Na tuto pouť zveme všechny, kteří s námi chtějí Bohu děkovat a prosit za rodiny.  

V sobotu 28. srpna v 10.15 hod. začneme slavnou mší svatou na venkovním 

pódiu, kterou bude sloužit Mons. Jan Graubner. 

Po přestávce na oběd se mohou děti těšit na loutkové divadlo, na stanovištích 

poutního areálu pro ně budou připravené hry a úkoly zaměřené na svatého Josefa. 

Manželé si mohou projít cestu manželů.  

Během dne bude možnost přijmout svátost smíření, adorace bude probíhat v kapli 

svatého Josefa a také se za rodiny pomodlíme růženec.  

V 15 hodin budou litanie ke sv. Josefovi, zasvěcení rodin  

a pouť zakončíme požehnáním. 
 

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

Prázdninové putování rodin 

se sv. Ludmilou 
V letošním roce si připomínáme 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily.  

V průběhu celých letních prázdnin se proto mohou rodiny s dětmi zapojit do 

„Prázdninového putování rodin se sv. Ludmilou“ po celé naší arcidiecézi. 

Mohou objevovat místa ve svém okolí, kde je vyobrazena svatá Ludmila, 

kde ji uctívali naši předkové nebo kde jsou jí zasvěceny kaple a kostely nebo 

domy sociálních či zdravotnických služeb. Putováním po děkanátech bude 

rodiny provázet příběh pro děti od Ivana Renče „Babička“, soutěžní otázky 

i luštění šifrovaného textu. Podrobné informace najdete na webu 

olomouckého Centra pro rodinný život na adrese rodinnyzivot.cz 
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ZPRAVODAJ 
FARNOSTÍ 

JESENEC, KONICE  
A SKŘÍPOV 

Červenec a srpen 2021 
Drahá farní rodino, (trojdílná: K, J, Skř) 
 

vždycky jsem vás bral jako jedno společenství. Jak už jsem se zmínil, bylo rozhodnuté, 

že letos mám změnit své působiště, že je se mnou počítáno jinde. Tam na východě, 

v děkanátu Uherský Brod, ve farnostech Šumice a Rudice.  

Jsou skutečnosti, se kterými je třeba počítat. Ale když to přijde… S odchodem z tohoto 

světa jistě. Ke své smrti jsme ještě nedospěli, nikdo takto s ní nemá zkušenost. Ale 

s odchodem našich drahých má zkušenost mnohý. S přibývajícím jejich věkem, si my 

uvědomujeme, že se to blíží… a pak to přijde. Tak je třeba zatnout zuby a obrátit svůj pohled 

víc, skutečně opravdově, bez pardonu k věčnosti, k nebi. 

A tak i my kněží musíme počítat s tím, že svoji dosavadní farní rodinu musíme opustit, 

tak je to teď nastavené… jednou to přijde. A s pohledem k nebi přijmout tuto novou výzvu. 

– Nakonec Pán říká, že ovečky, o které jsme pečovali, jsou ovce Jeho stáda, On je bude pást 

a teď k tomu použije jiného svého služebníka. 

I vy nejste moje vlastnictví, ale Boží. Jako děti nepatří rodičům, ale Bohu. On jim je 

jen svěřil.  

Bylo mi mezi vámi dobře. I když bylo třeba řešit v tomto mém působišti mnohé náročné 

věci. – A tady bych poděkoval vám všem za jakoukoliv pomoc a spolupráci. V rovině 

pastorace, života farností, při budování Božího království i v oblasti vaší pomoci a pochopení 

v mém osobním životě.  

Jestli jsem byl vám užitečný ve své službě, jestli se nám společně, s milostí Boží, 

podařilo něco udělat, tak si to uchovejte k dobru vašemu i mému. Ať máme s čím před Pána 

předstoupit. 

A jestli jsem ve své slabosti někoho zarmoutil, ublížil, pohoršil, tak mně odpusťte. Tak 

na to, prosím, zapomeňte. Proč máte být živy z cizích slabostí. Spíš na mně pamatujte ve 

svých modlitbách a při mši svaté. Já se taky denně modlím za své farníky minulé, přítomné 

i budoucí, za živé i zemřelé.  

 Ještě po celý červenec se tady budu pohybovat, než všechno 

předám svému nástupci otci Františkovi Urbanovi, rodáku z farnosti 

Laškov (z Pěnčína). A v budoucnu se snad ještě někdy potkáme.  

A kdybych se s některými už neviděl na této zemi, tak si 

slibme, že si dáme sraz na věčnosti. A to nikde jinde než v nebi. 
  

Buďte tady s Pánem Bohem! 

                        Váš… 

 

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


BOHOSLUŽBY V ČERVENCI 2021 
 Konice Jesenec Skřípov   

1. 6.45  

18.00 
   

2. 7.50 
19.00 

    

3.   18.00 Za Josefa a Anežku Přikrylovy, za rodiče Snášelovy a Emilii 

Brachtlovou 

Sv.: sv. Tomáše, apoštola 

4. 7.45 
 

10.45 

 

9.15 
  

Za Jana Koldu, rodiče sourozence a duše v očistci 

Za farníky                                                                                                                                                                                           

 

14. neděle v mezidobí 

5. 

 
7.45 

 
 

9.15 
 Za Drahomíru Opletavovu, rodiče, bratry a duše v očistci 

Za dar zdraví a Boží ochranu 
Slavnost: sv. Cyrila, mnicha  

    a sv. Metoděje, biskupa 

6. 7.50     

7. 19.00   Za Josefa Spurného a dceru Ludmilu  

8. 6.45  

18.00 
   

9. 7.50     

10.   18.00 Za Antonína Stehlíka a Milana Kaprála a rodiče z obou stran  

11. 7.45 
 

10.45 

 

9.15 
  

Za farníky 

Na poděkování za všechna dobrodiní s prosbou o požehnání pro celou 

rodinu 

 

15. neděle v mezidobí 

12. 7.50     

13. 7.50     

14. 19.00   Za + manžela, syna a duše v očistci  

15. 6.45 18.00   P.: sv. Bonaventury, biskupa a 

učitele církve 
16. 7.50     

17.   18.00 Za + manžela, syna a duše v očistci  

18. 7.45 
 

10.45 

 

9.15 
 Za farníky 

 
 

16. neděle v mezidobí 

19. 7.50     

20. 7.50     

21. 19.00     
22. 6.45    P.: sv. Marie Magdalény       

23. 7.50  

18.00 

  Sv: sv. Brigity, řeholnice, 

patronky Evropy      
P. sv. Libora 

24.   xx   

25.  

9.00 
7.30 

 

9.00 
10.30 

  

 

 

Za Lubomíra Němce, Jana Neveselého a živou a + rodinu 

 

 

17. neděle v mezidobí 
 

POUŤ V JESENCI 
26. xx    P.: sv. Jáchyma a Anny, rodičů 

Panny Marie 

27. 7.50   Za + strýce Věroslava, jeho rodiče, prarodiče a sourozence a za 

všechny duše v očistci 

P.: sv. Gorazda a druhů 

28. 7.50     

29. xx 18.00   P.: sv. Marty 
30. 7:30     

31. 18.00   Za požehnání pro nového duchovního správce P. Františka a za 

farníky 

P.: sv. Ignáce z Loyoly, kněze 

 

 
BOHOSLUŽBY V KAPLÍCH 

Březsko 5.7. 10.45  

Runářov 24.7. 18.00  

BOHOSLUŽBY V SRPNU 2021 
 

 Konice Jesenec Skřípov   

1. 7.45 
 

 

9.15 
 

 

10.45 

Za Vladimíra Sedláčka a prarodiče z obou stran 

Za rodiče Opavské, Kubovy a celou živou a + rodinu 

Za dar uzdravení 

 

18. neděle v mezidobí 

2. 7.50     

3. 7.50     

4. 19.00    P.: Sv. Jana Marie Vianneye, kněze 
5. 6.45  

18.00 
   

6. 7.50    Svátek Proměnění Páně 
7.   18.00 Za Bohuslavu Grulichovu, rodiče a sourozence  

8. 7.45 
 

10.45 

 

9.15 
  

Za farníky 

 

 

19. neděle v mezidobí 

9. 7.50    Sv.: Terezie Benedikty od Kříže 

10. 7.50   Za + manžela, vnučku a duše v očistci Sv.: sv. Vavřince, mučedníka 
11. 19.00   Za Anežku Drešrovu, manžela, rodiče a sourozence P.: sv. Kláry, panny 
12. 6.45 

 

 

18.00 
   

13. 7.50     

14.   18.00 Za Aloise Strouhala P.: sv. Maxmiliána Marie 

Kolbeho, kněze a mučedníka 
15. 7.45 

 

10.45 

 

9.15 
 Za + Jaromíra Faltýnka, bratra Vlastimila, prarodiče a živou a + rodinu 

Za Marii a Antonína Navrátilovy a celou živou a zemřelou rodinu 

Za farníky 

SLAVNOST: 
NANEBEVZETÍ PANNY 

MARIE 

20. neděle v mezidobí 
16. 7.50     

17. 7.50     

18. 19.00     

19. 6.45  

18.00 
   

20. 7.50    P.: sv. Bernarda, opata a učitele církve 
21.   18.00 Za farníky P.: sv. Pia X., papeže 
22. 7.45 

 

10.45 

 

9.15 
 Za živou a + rodinu Pašovu a Rusovu a duše v očistci 

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

rodinu 

 

21. neděle v mezidobí 
 

23. 7.50     

24. 7.50   Za Josefa Šlézara, sestru, švagra a rodiče z obou stran Sv.: sv. Bartoloměje, apoštola 
25. 19.00     

26. 6.45  

18.00 
   

27. 7.50    P.: sv. Moniky 
28.   18.00 Za rodinu Staffovu P.: sv. Augustina, biskupa a uč. církve 
29. 7.45 

 

10.45 

 

9.15 
 Za farníky 

Za Miloslavu Vlčkovu, rodiče z obou stran, sourozence a duše v očistci 

 

 

22. neděle v mezidobí 
 

30. 7.50     

31. 7.50     
 

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

Přejeme všem pěkné a požehnané prožití letního období. Ať Vás Bůh provází na 
cestách, na dovolené a na poutích. 


