SYNODÁLNÍ CESTA CÍRKVE

Papež František svolává synodu o synodalitě (synodalita je slovo odvozené
z řečtiny a znamená „společná cesta“). Přípravná část synody bude zahájena v Římě
10. října 2021; ve všech katedrálách bude zahájení probíhat 17. října. V Olomouci
bude zahajovací mše svatá v 10:00, kam jsou pozváni zástupci farností i kněží.
K této příležitosti vydal o. arcibiskup pastýřský list. Uslyšíme jej právě 17.října.
Mimo jiné v něm píše: „Papež František volá ke spolupráci všechny, protože všichni
jsme spoluodpovědní za církev. Nechce, aby synoda pracovala jako nějaká
konference a vydala další učený dokument, který skončí v knihovně, ale abychom s
obnovou církve začali hned. To způsobí naše správné vykročení na synodální cestu,
která nás začne proměňovat. Papež nám klade otázky a čeká odpovědi, které mají být
společným dílem. Proč společným? V současné době jsme nemocní individualismem.
Žijeme a myslíme příliš sami, proto nedáváme dostatečnou příležitost Duchu
Svatému, aby z nás budoval živé společenství církve. Společná odpověď nevznikne
prosazením názoru, který překřičí druhé, ani demokratickým hlasováním, kde se
prosadí většina. Jde především o společné naslouchání Duchu Svatému.“
Pastýř naší arcidiecéze se svým listem obrací na rodiny, ale také na farnosti,
které mají být rodinou věřících v Krista: „Bratři a sestry, začneme v rodinách, kde
máme velkou příležitost k synodální cestě, protože máme vedle sebe člověka, kterého
potřebuje každý, aby se díval skrze více očí, měl více úhlů pohledu, které potřebuje k
lepšímu rozpoznávání Božího vedení. Máme někoho, s nímž můžeme zakoušet
přítomnost Krista mezi námi, když se snažíme nezištně milovat. Zapojme se ve svých
farnostech a spolu s kněžími hledejme v modlitbě uvedeným způsobem odpovědi na
papežovy otázky. Každý, kdo se chce zapojit, se může přidat k farní radě, která je
základní skupinou. Kde počet vzroste, rozdělíme se tak, aby ve skupině bylo nejvíc
deset lidí. Uděláme novou zkušenost živého společenství v modlitbě a vzájemné lásce.
Budeme mít podíl na oživení farnosti, v níž se uskutečňuje církev.“
*********************************************

PŘÍPRAVA NA MANŽELSTVÍ

Kněžím našeho děkanátu pomáhají v přípravě snoubenců především dva
manželské páry: František a Blanka Hájkovi z Ochoze a Pavel a Ludmila Solovští
z Olbramic. Příprava zahrnuje z rozhodnutí otce arcibiskupa vždy 8 setkání,
z čehož polovinu má na starosti duchovní správce a další polovinu některý
z uvedených párů. V podzimním turnusu je možno část přípravy s manželským
párem absolvovat následovně: Hájkovi nabízejí termíny 15.10., 29.10., 12.11. a
19.11.; setkání u manželů Solovských bude probíhat ve dnech 5.10., 19.10., 2.11. a
16.11. Za přípravu odpovídá kněz – ten poskytne případným zájemcům i kontakt
na manželský pár. Ti, kdo plánujete svatbu do konce roku, hlaste se co nejdříve.
Zpravodaj farností Jesenec, Konice a Skřípov
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Z činnosti děkanátního
Centra pro rodinu Kána Konice v říjnu 2021

Senioři ve společenství Klas budou mít příležitost ke svému setkání
na faře v Konici 1. října po ranní mši svaté a adoraci.
Maminky se budou modlit za své děti na faře v Konici ve středu 6.,
13., 20. a 27. října v 7.45 hodin.
Modlitební setkání seniorů ve Společenském domě v Ochozi bude
ve středu 6., 13., 20. a 27. října od 9 hodin.
Mše svatá pro děti bude v konickém kostele sloužena ve středu 27.
října v 18 hodin.
***********************************

Odpustky pro duše v očistci již od 25.10.
Na základě žádosti našich biskupů adresované v r. 2019 do Vatikánu
mohou věřící v České republice obdržet plnomocné odpustky pro duše v očistci
už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé. Pokud z vážných
důvodů není možné navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu,
mohou věřící odpustky pro zemřelé získat již od 25. října do 1. listopadu. Toto
dovolení bylo uděleno na následujících sedm let, tedy do roku 2026.
Podmínky pro získání plnomocných odpustků
pro duše v očistci jsou následující:
1) daný den přijmout eucharistii
2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé
3) pomodlit se na úmysl Svatého otce
4) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.

BOHOSLUŽBY V ŘÍJNU 2021
Konice

1.

Jesenec

Skřípov

7:50
18:00

2.
3.

18:00
7:45
9:15

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

10:45
7:50
7:50
18:00
18:00
7:50
18:00
7:45
9:15
10:45

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

7:50
7:50
18:00
Ponikev

7:50
16:30
18:00
7:45
9:15

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

10:45
7:50
7:50
18:00
18:00
7:50
18:00
7:45
9:15

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Za + rodinu Novákovu, syna Ivana Nováka, Žofii Dvořákovu a
Danu Neubertovu
Za ž. a + rodinu Slámovu a Ohlídalovu
Za Marii a Františka Vlachovy a jejich rodiče
Za Františka Drešra, manželku a duše v o.
Za Vojtěcha Kubu, syna Jiřího, dvoje rodiče a Jana Šulu
Za farníky
Za + Jana Štafu, jeho sestru a celou ž. a + rodinu
Za + Petra Kapce a oboje rodiče
Za Antonii Říhovu
Za Jindřicha a Annu Kubovy a celou + rodinu
Na úmysl dárce
Za živé a + členy živého růžence
Na poděk. P. Bohu za dar života s prosbou o další ochranu a
pomoc pro celou rodinu
Za farníky
Na poděk. P. Bohu za dar života s prosbou o další ochranu a
pomoc pro celou rodinu
Za syna, bratra, rodiče z obou stran a za + sestru
Za + rodiče a prarodiče z obou stran
Na poděkování P. Bohu za 85 let života a za živou a + rodinu
Grulichovu

10:45
7:50
7:50
18:00
18:00
7:50
18:00
7:45
9:15
10:45

Za Marii Blechtovu, manžela, ž. a + rodinu a duše v o.
mše sv. pro charitu
Za + rodinu Čehovskou a Pavlatovu
Za farníky
Za Hedviku Greplovu a duše v o.
Za Marii Novákovou, manžela a syna Jiřího
Za + Ferdinanda Janečka, celou ž. a + rodinu a duše v o.
Za + manžela Pavla a syna Silvestra
Na úmysl dárce
Za rodinu Lexovu a Hrouzovu
Na poděkování za 55 let manželství a celou ž. a + rodinu
Za farníky
Na poděk. P. Bohu za dar života s prosbou o další ochranu a
pomoc pro celou rodinu
Za ž. a + rodinu Kučerovu a Dokoupilovu
Za + Josefa Burgeta a ž. a + rodinu
Na dobrý úmysl
Za + manžela a rodiče z obou stran
Za živé a + klienty a zaměstnance Charity
Za ž. a + rodinu Štefanovu, Skopalovu, Konečnou a duše v o.
Za Josefa Koutného, ž. a + rodinu a duše v o.
Za Marii a Hermana Ošlejškovy a rodiče Čechovy
Za + rodiče z obou stran, duše v o. a celou ž. rodinu
Za ž. a + rodinu Bílých a Ševčíkovu
Za farníky

Od 1.10. dochází ke změně večerních bohoslužeb v Konici na 18:00 (středy a 1. pátek v měsíci).

Březsko
Ponikev
Budětsko
Ochoz

BOHOSLUŽBY V KAPLÍCH
8.10.
14.10.
15.10.
22.10.

18.00
18.00 za + manžela Josefa Švece a dvoje + rodiče
18.00
18.00
V pořadu bohoslužeb mohou nastat změny,
v tom případě budou ohlášeny při nedělní mši svaté.
******************************************

NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO
Pevná linka telefonu na faru do Konice byla od 22.9. letošního roku nahrazena
novým číslem 605 493 581, kterým se dovoláte přímo na p.faráře. V případě
potřeby je možné i nadále volat také na osobní mobil pí.účetní Jitky Bílé nebo
p.kostelníka Rostislava Koutného.
ŘÍJEN-MĚSÍC RŮŽENCE
„Modlitba svatého růžence je jako nesmírné pouto lásky a záchrany, kterým
můžete ovinout osoby i situace, dokonce mít vliv na všechny události vašeho času.
Pokračujte tedy v modlitbě růžence. Všechno může být ještě změněno, když vy, moje
děti, poslechnete můj hlas a připojíte se modlitbou k neustálé přímluvě vaší nebeské
Matky.“ Ačkoliv byla tato slova řečena Pannou Marií 7. října 1979 v Lurdech knězi
Stefanu Gobbimu prostřednictvím mimořádného daru vnitřní řeči, můžeme být
těmito slovy povzbuzeni a posilněni k modlitbě posvátného růžence i my dnes.
Jsem rád, že někteří z vás jste zapojeni do modlitby Živého růžence, sám jsem
po o. Milanovi převzal jeden desátek. Pokud by se do této modlitby chtěli zapojit
další farníci, což uvítám, obracejte se prosím na sl. Janu Jelínkovou, která tuto
aktivitu moderuje v konické farnosti. Nemusí nutně vzniknout celá nová růže
Živého růžence (tj. 20 členů, z nichž každý se modlí denně jeden desátek, první
člen krom toho ještě úvod-Věřím v Boha, Otče náš, 3x Zdrávas Maria a Sláva Otcia poslední člen zase závěr-Zdrávas Královno, závěrečnou modlitbu podle
Kancionálu č. 009 a nějakou modlitbu na úmysl Svatého otce). I když se nám
nepodaří najít dalších 20 farníků a sestavit novou růži, přesto každý další hlas
modlitby znamená větší milost a pomoc pro naše farnosti a růst společného dobra.
Živý růženec je možné se modlit, i když se najdou třebas i tři noví členové.
Vedle modlitby Živého růžence můžeme zvlášť v říjnu věnovat Panně Marii
dárek v podobě modlitby např. jedné části růžence: je možné si vybrat z tajemství
radostných, světla, bolestných či slavných. Srdečně děkuji těm z vás, kteří se
obětavě za naše farnosti a rodiny modlíte, a zvu i další: připojme se modlitbou
růžence k přímluvné modlitbě naší nebeské Matky.

o. František

