OPRAVA VARHAN NA SKŘÍPOVĚ
Na Skřípově jsou slouženy pravidelně mše sv. v sobotu v 18:00, tj.
s nedělní platností, a to buď ve farním kostele Nanebevstoupení Páně, nebo
v kapli na faře (v zimním období v 17:00).
V posledních letech byly zdejší bohoslužby v kostele doprovázeny
hrou na elektronické klávesy, protože varhany se nepoužívaly. Velkou
změnu zde způsobila během letních prázdnin dvojice milovníků tohoto
královského hudebního nástroje, pí. Ingrid Silná a p. Štěpán Macháček
z Prostějova. Jejich zásluhou byly varhany, vyrobené ve 20. letech minulého
století, seřízeny, naladěny a ošetřeny před zhoubným působením červotoče,
a to k velké radosti zdejších farníků i paní Aleny Hálkové z Prostějova,
která do této farnosti ochotně přijíždí a koná službu varhanice. Za všechny
farníky bych chtěl zmínit manžele Dostálovy, Růžičkovy, Všetičkovy a
Zapletalovy. Posledně jmenovaná rodina dvojici varhanářů při jejich
opakovaných návštěvách na Skřípově vždy obětavě pohostila. Při této
příležitosti Vás chci všechny pozvat do Skřípova – nikoli na pohoštění, ale
na večerní mši sv. sobotu 25. 9. 2021. Právě po této bohoslužbě si bude
možné vychutnat nově opravené a seřízené varhany díky krátkému
koncertu, který připravuje paní Silná spolu s některými nadšenými
milovníky duchovní hudby a zpěvu (případné změny budou včas ohlášeny).
P. František Urban
******************************************

Výuka náboženství na ZŠ a G města Konice ve školním roce 2021/2022
bude zahájena od středy 15. září 2021
místo
ročník
den
čas
bude
upřesněno
1. a 2. ročník
středa 12:00 – 12:45
bude upřesněno
3. ročník
středa 12:30 – 13:15
bude upřesněno
4. a 5. ročník
středa 12:50 – 13:35
učebna primy
6. a 7. ročník, prima, sekunda středa 13:30 – 14:15
učebna primy
8. a 9. ročník, tercie, kvarta středa 13:30 – 14:15
***********************************
V sobotu 25. září před svátkem sv. Václava bude v Ochozi mše svatá
u kaple na návsi ve 14:00.
Zpravodaj farností Jesenec, Konice a Skřípov
Toto číslo vyšlo: 29. srpna 2021
Redakce: P. František Urban, Martin Bílý, past. asist.
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

září 2021

Přijměte pozvání na oslavu patrocinia konického kostela
Narození Panny Marie v neděli 5. 9. 2021: modlitba celého
růžence od 7:50, mše svatá v 9:30 hod., poté posezení na
farním dvoře, litanie a adorace v 14:30.
***********************************

Z činnosti děkanátního Centra pro rodinu Kána Konice v září 2021

Ve středu 1. září v 18 hodin bude v konickém kostele sloužena mše svatá pro děti
na začátku nového školního roku. Během bohoslužby budou dětem
požehnány školní pomůcky a batohy a také batůžky dětem, které chodí do
mateřské školy. Všichni budeme při mši svaté prosit o Boží požehnání nejen
pro školáky a studenty, ale i učitele, vychovatele a katechety.
Maminky se budou modlit za své děti ve středu 1., 8., 15., 22. a 29. září v 7.45
hodin v Konici na faře. Skupinka Modliteb matek v Ochozi se schází po
individuální domluvě podle časových i rodinných možností jednotlivých členek
také jedenkrát týdně.
Modlitební společenství seniorů v Ochozi bude mít setkání k modlitbě i
vzájemnému sdílení ve středu 1., 8., 15., 22. a 29. září v 9 hodin ve
společenském domě.
Nové spolčo mladých ve věku od 12 do 15 let bude mít druhé setkání v sobotu
11. září. Podrobné informace budou upřesněny až po vzájemné domluvě
vedoucí a členů spolča a pro další případné a velmi vítané nové členy budou
oznámeny v ohláškách.
Společenství seniorů Klas bude mít setkání v Konici na faře v pátek 17. září po
ranní mši svaté.
V sobotu 25. září po mši svaté v Ochozi, která začne ve 14 hodin, bude pro
všechny příznivce, dobrovolné spolupracovníky, děti, rodiny a všechny ostatní,
jež využívají služeb rodinného centra, připraveno ve společenském domě malé
pohoštění při příležitosti 9. výročí vzniku Centra.

BOHOSLUŽBY V ZÁŘÍ 2021

Konice Jesenec Skřípov

1. 18:00
2. 6:45

Za Ludmilu a Františka Ulmanovy
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další
ochranu
Za rodiče Křečkovy, syna Františka a vnuka Vladimíra

18:00
3. 7:50
19:00
Za rodiče Dostálovy, syna, dceru a celou živou a + rodinu
4. 10:00 Ministrantská pouť- Cholina, 15:00 Děkanátní pouť-katedrála Olomouc
Za Bohumila Muzikanta, bratra Aloise a dvoje rodiče
5.
8:00
Za farníky a na poděkování za 30 let kněžství o. Milana
9:30
6. 7:50
Za + Adélu Ženatovou, živou a + rodinu a duše v očistci
7. 7:50
Za + Václava Urbana a živou a + rodinu
8. 19:00
9.
18:00
Za rodiče Květenských, Vařekovy a vnuka Radka
10. 7:50
Za Josefa Horáka, rodinu Rozsívalovu a snachu
11.
18:00 Za Arnoštku a Jana Streitovy
Za víru v našem národě a jeho osvobození
12. 7:45
Za farníky
9:15
Za Jana Svobodu, manželku a vnuka
10:45
13. 7:50
Za rodiče Pajchlovy, syna, zetě, všechny + z rodiny a duše v o.
14. xx
15. 19:00
16.
18:00
Za rodiče Šetlerovy, bratra Emila a celou živou a + rodinu
17. 7:50
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o
ochranu a pomoc do dalších let
18.
18:00 Za Markétu Štěpánkovu
Za rodiče Popelkovy a celou živou a + rodinu
19. 7:45
Za Františku Müllerovou, Josefa Dolínka a duše v o.
9:15
Za farníky
10:45
20. 7:50
Za + Rostislava Machače, rodiče z obou stran a duše v o.
21. 7:50
Za syny, bratra, rodiče z obou stran a duše v o.
22. 19:00
23.
Ponikev
24. 7:50
Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží pomoc
a ochranu
25.
18:00 Za farníky
Za Jiřinu a Antonína Pospíšilovy
26. 7:45
Za rodiče Šoupalovy, Mikulkovy a celou živou a + rodinu
9:15
10:45
27. 7:50
Za Jiřího Vinklera a vnučku Martinu Vlkovu
Za víru v našem národě a jeho osvobození
28. 7:45
9:15
29. 19:00
Za Růženu a Josefa Komárkovy
30.
18:00
Za Josefa a Marii Kvapilovy a živou a + rodinu
V pořadu bohoslužeb mohou nastat změny, v tom případě budou ohlášeny při nedělní mši svaté.
Děti a mládež jsou zvány na mši sv. ve středu 1. 9. v 18:00 i se svými školními aktovkami.
Mše svaté v Konici ve čtvrtek v 6:45 nebudou od 9. 9. 2021 z časových důvodů slouženy.

BOHOSLUŽBY V KAPLÍCH

Březsko 10.9. 18.00
Budětsko 17.9. 18.00
Ponikev 23.9. 18.00
Ochoz 25.9. 14.00 Za živé a zemřelé občany obce Ochoz

******************************************
POUŤ ZA OBNOVU RODIN A KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ
DĚKANÁTŮ KONICE A SVITAVY
SOBOTA 4. ZÁŘÍ 2021 V DÓMĚ SV. VÁCLAVA V OLOMOUCI

15:00 – modlitba svatého růžence – zajišťuje děkanát Svitavy
16:00 – adorace – zajišťuje děkanát Konice
17:00 – mše svatá s otcem arcibiskupem
Všichni jste zváni – doprava individuální - auty
******************************************
PŘEDSTAVENÍ A PŘÁNÍ NOVÉHO FARÁŘE

Vážení farníci jesenecké, konické a skřípovské farnosti, dovolte, abych se na
stránkách zdejšího Zpravodaje krátce představil.
Jmenuji se František Urban, narodil jsem se r. 1977 v Prostějově, ale vyrůstal
v nedaleké obci Pěnčín, a to společně s dalšími 6 sourozenci, bratry. Po studiích na
Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži a Teologickém konviktu v Litoměřicích
jsem nastoupil do Arcibiskupského kněžského semináře a na teologickou fakultu do
Olomouce. Na kněze jsem byl vysvěcen r. 2004 v Olomouci a v Pěnčíně pak slavil
primiční mši sv., na níž někteří z vás byli také přítomni. Za posledních 18 let (tedy za
dobu působení o. Milana zde v Konici) jsem vystřídal několik působišť v naší
arcidiecézi, konkrétně to byly farnosti: Hluk (jáhenský rok), Valašské Meziříčí (3
roky jako kaplan), Březová u Uherského Brodu (2 roky), Starý Hrozenkov (5 let) a
naposledy Tovačov (7 let). Zároveň jsem vyučoval 10 let na CMTF v Olomouci,
resp. nadcházející akademický rok bude 10. a zároveň poslední, kdy bych měl ještě
učit. Nyní mám podle rozhodnutí otce arcibiskupa konat duchovní službu v Konici,
Jesenci a na Skřípově. Jak dlouho? Jak Pán Bůh dá…
V posledních letech několikrát zazněla i z nejvyšších míst v církvi slova, že
nikdo nebude spasen sám, ale že k Bohu kráčíme společně, jako Jeho církev. Přeji
sobě i Vám, abychom pokračovali ve společné snaze o růst Božího království,
především v našich farnostech. Jako nejbližší příležitosti upevnit se na této společné
cestě se nabízejí v sobotu 4. 9. ministrantská pouť do Choliny, stejný den i děkanátní
pouť za obnovu rodin a kněze do katedrály a do třetice v neděli 5. 9. farní den
v Konici. Na všechny tyto akce každého z Vás srdečně zvu. Zřejmě k nim přibudou
časem i další aktivity, nicméně tyto zmíněné se pro svou jedinečnost již opakovat
nebudou. To neznamená, že se nebudou opakovat vůbec, ale že je už v daných
souvislostech neprožijeme aneb: nevstoupíš dvakrát do stejné řeky… Proto využijme
tyto příležitosti, když nám dobrý Bůh dává čas i prostor být více Jeho.
P. František Urban

