
BOHOSLUŽBY V MĚSÍCI LISTOPADU 2021 
 Konice Jesenec Skřípov  

1. 7:50 

16:30 

 

 

 

18:00 

 Za syny, bratra, rodiče z obou stran a za + sestru 

Za všechny + kněze, kteří působili ve zdejší farnosti 
Za + Vlastimilu a Antonína Faltýnkovy, syna a duše v o. 

2. 7:50 

 

18:00 

 

16:30 

 Za Karla Klváčka, syny a živou a + rodinu 

Za živou a + rodinu Oháňkovu, Malinkovu a Popelkovu 

Za všechny + farníky a dobrodince 

3. 17:00   Za + manžela Františka a duše v o.  

4.  17:00  Za živou a + rodinu Pinkavovu, Lužných a duše v o. 

5. 7:50 

17:00 

  Za Marii Tylšarovu, manžela, 2 syny a duše v o. 

Za Helenu Řezníčkovu a Soňu Gambovu 

6.   17:00 Za + manžele Lerchovy a Horákovy 

7. 7:45 

 
10:45 

 

 

9:15 

 Za farníky 

Za Bohuslava Mrňku, vnučku Pavlu, rodiče z obou stran a celou živou a + rodinu 

Za Stanislava Slouku a rodinu Hofmanovu z Konice a Sloukovu z Blážova 

 8. 7:50   Za + Oldřicha Slouku, manželku a duše v o. 

9. 7:50   Za + rodiče Gabrhelovy, manžela, dceru a vnuka 

10. 17:00   Na dobrý úmysl 

11.  17:00  Z Aloise Ševčíka, rodiče Ševčíkovy a duše v o. 

12. 7:50   Za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje 

13.   17:00 Za Miloslava Grulicha, rodiče a sourozence 

14. 7:45 
 

10:45 

 

 

9:15 

 Za Josefa Spurného a rodiče z obou stran 

Za rodiče Hádrovy a celou + rodinu 

Za Filoménu Svobodovu, manžela, vnuka a celou + rodinu 

15. 7:50   Za rodinu Nedomanských, Štafovu a Strupkovu 

16. 7:50   Na dobrý úmysl 

17. 17:00   Za Františka Musila a Helenu Dračkovu 

 18.  17:00  Za rodinu Vysloužilovu a Navrátilovu s prosbou o ochranu a pomoc do dalších let 
19. 7:50   Na poděkování P.Bohu s prosbou o dar zdraví a ochranu P.Marie pro celou rodinu 

20.   17:00 Za + Jana Hálka 

21. 7:45 

 
10:45 

 

 

9:15 

 Za Marii Machačovu a duše v o.  

Za živou a + rodinu Hajkrovu a Staroštíkovu a duše v o. 

Za farníky 

22. 7:50   Za + rodiče Jelínkovy, prarodiče a sourozence  
23. 7:50 

10:00 

   

Charitní mše na faře 

24. 17:00   Za posílení víry v rodině 

25.  17:00  Za farníky (z 14.11.) 

26. 7:50   Za rodiče Zapletalovy, vnuka Petra a dar zdraví pro celou rodinu 

27.   17:00 Za farníky 

28. 7:45 
 

10:45 

 

 

9:15 

  

Za rodiče Vařekovy, syna, dceru, zetě, vnučku, za živou rodinu a duše v o. 

Za Janu a Ladislava Růžičkovy, jejich rodiče a děti 
29. 7:50    

30. 7:50   Na poděkování P. Bohu za všechny milosti s prosbou o další ochranu a pomoc pro celou rodinu 
 

BOHOSLUŽBY V KAPLÍCH 
Březsko 12.11. 17.00  

Budětsko 19.11. 17.00  

Ochoz 26.11. 17.00 Na poděkování P. Bohu za 70 let života a + rodiče Břízovy 

V pořadu bohoslužeb mohou nastat změny, v tom případě budou ohlášeny při nedělní mši svaté. 
********************************************************* 
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ZAHÁJENÍ SYNODY-MODLI SE A PRACUJ (NASLOUCHEJ) 
 

Vážení a milí farníci, 
jak jistě víte, synoda o synodalitě byla zahájena v Římě 10. října 2021. Ve 

všech katedrálách proběhlo zahájení o týden později, 17. října. Zahajovací mše sv. 
v Olomouci se účastnili tito zástupci našich farností: p. Zdeněk Jedlička 
(Konice), p. Jan Kubalčík (Jesenec) a p. Petr Zapletal (Skřípov). Kolem těchto 
koordinátorů se nyní budou formovat skupinky, které se mají společně modlit a 
zamýšlet nad připravenými otázkami či jednou z nich. Podle přání o. arcibiskupa 

mají jádro každé skupinky tvořit členové příslušné farní rady. To ale neznamená, 

že pozvání k modlitbě a společnému naslouchání se netýká dalších farníků, 
každého z vás.  

Právě naopak – toto pozvání se týká nás všech.  

V každé farnosti by měly proběhnout nejpozději do konce ledna příštího 
roku 2-3 setkání těchto skupinek. Žádné setkání by nemělo být delší než hodinu a 
půl. K prvním setkáním dojde během listopadu následovně: Na Skřípově bude 

farní skupinka začínat svou práci v sobotu 6. listopadu po mši sv. na faře (cca. v 
18:00). V Konici jsou všichni zájemci zváni na pondělí 8. listopadu v 18:00 do 

kostela – i zde bude základ tvořit farní rada a podle počtu ostatních zájemců dojde 
k dalšímu dělení pracovních skupinek. V Jesenci se skupinka založená na členech 
farní rady spolu s dalšími zájemci sejde ve čtvrtek 18. listopadu po mši sv. 
v sakristii a i zde je možné skupinky rozdělit – osobně se přikláním k návrhu        
p. Kubalčíka provést rozdělení losem…   

Zájemci mohou získat další informace a inspirace na odkazu 

https://www.cirkev.cz/cs/synoda-2021-2023 (odkaz je uveden i webových 

stránkách našich farností). Své postřehy a názory můžete zasílat rovněž 
na internetovou adresu synodalniproces@ado.cz  

Již nyní vyprošuji Boží požehnání každému, kdo projeví zájem o tuto 
společnou cestu církve (nejen modlitbou a mluvením, ale i společným 
nasloucháním) a přispěje svou kapkou do společného mlýna…  

P. František Urban   

mailto:fakonice@ado.cz
http://www.farnostkonice.cz/
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cirkev.cz%2Fcs%2Fsynoda-2021-2023&data=04%7C01%7Cjan.kubalcik%40honeywell.com%7Cc18f369b0a8b4cfd60a708d9979900b7%7C96ece5269c7d48b08daf8b93c90a5d18%7C0%7C0%7C637707506867250774%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=HfmHaUXngtr8cpZLCYfFKvyl5Gi63h8b3%2BWXz7NO2lA%3D&reserved=0
mailto:synodalniproces@ado.cz


DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI 
V OBCÍCH DĚKANÁTU KONICE V R. 2021 

obec den poznámka 

Bílá Lhota 31.10. 10:45 mše sv., poté hřbitov 

Bohuslavice 31.10. 14:00 hřbitov 

Bouzov 2.11. 17:00 mše sv. 
Brodek u Konice 6.11. 14:30 mše sv., poté hřbitov 

Čechy pod Kosířem 7.11. 14:30 hřbitov 

Hvozd 30.10. 15:30 mše sv., 16:30 hřbitov 

Cholina 31.10. 15:00 hřbitov 

Chudobín 1.11. 15:00 hřbitov 

Jesenec 4.11. 17:00 mše sv., poté hřbitov 

Kladky 31.10. 12:00 hřbitov 

Konice 31.10. 15:00 hřbitov 

Laškov 1.11. 17:00 hřbitov 

Loučany 30.10. 14:30 hřbitov 

Luká 31.10. 14:00 hřbitov 

Měrotín 1.11. 16:15 mše sv., poté hřbitov 

Náměšť na Hané 30.10. 15:00 hřbitov 

Olbramice 3.11. 16:00 mše sv., 17:00 hřbitov 

Pěnčín  5.11.  17:00 hřbitov 

Přemyslovice 3.11. 17:30 hřbitov 

Ptení 2.11. 15:00 hřbitov 

Stražisko 31.10. 15:00 hřbitov 

Senice na Hané 31.10. 14:00 hřbitov 

Skřípov 30.10. 17:00 mše sv., 18:00 hřbitov 

Stínava 1.11.  15:00 hřbitov 

Suchdol 31.10. 14:30 mše sv., poté hřbitov 

Šubířov 7.11. 11:00 mše sv., poté hřbitov 

Vilémov 2.11. 17:00 mše sv., 18:00 hřbitov 
 

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

Z činnosti děkanátního CPR Kána Konice v listopadu 2021 
Senioři ve společenství KLAS se setkají v pátek 5. listopadu po ranní mši svaté a 

adoraci v Konici na faře. 
Modlitby matek budou v Konici na faře ve středu 3., 10. a 24. listopadu v 7.45 

hodin. Modlitební skupinka v Ochozi se bude scházet podle individuální 

domluvy mezi maminkami. 
Senioři se budou modlit růženec ve Společenském domě v Ochozi ve středu 3., 

10., 17. a 24. listopadu od 9 hodin. 
Ve středu 24. listopadu bude v konickém kostele v 17 hodin sloužena mše svatá 

určená především dětem. 
Mladí od 12 do 15 roků se budou setkávat v novém spolču v Konici na faře 

jedenkrát měsíčně podle individuální domluvy. 

Úklid v našem farním kostele v Konici 
Pravidelný úklid farního kostela v Konici – to byla oblast života farnosti, která se    

v posledních letech dosti nedařila a zůstávala na několika málo lidech. Velmi chci 
poděkovat vám všem, jež jste se v poslední době opět do této potřebné služby ve farnosti 
ochotně a obětavě zapojili nebo v ní dále pokračujete. Současně prosím další ochotné 
farníky a farnice, aby se k nám ještě připojili. Kdyby se našly další dvě skupinky ochotných 
lidí na úklid, bylo by možné se střídat po dvou měsících, pokud by se přihlásilo šest skupin, 
interval úklidu kostela pro jednotlivé dobrovolníky by se prodloužil na tři měsíce. A to už 
je, myslím, doba, která by byla pro všechny, jež takto slouží ve farnosti, přijatelná a nikoho 
by nadměrně nezatěžovala. 

Rozpis úklidu kostela na nejbližší týdny: 
Manželé Dostálovi ….…………… 5. nebo 6. 11. 
Staňka Jelínková a spol. ………… 12. nebo 13. 11. 
Paní Břízová a spol. …………….. 19. nebo 20. 11.  
Paní Grulichová a spol. …………. 26. nebo 27. 11. 
Paní Tobolová a spol. …………… 3. nebo 4. 12. 
Rodina Krampolova …………….. 10. nebo 11. 12. 

Pokud by některé skupince termín v tomto rozpisu 
z jakéhokoli důvodu nevyhovoval, obraťte se, 

prosím, na organizátora úklidu, aby se pořadí podle potřeby upravilo. 
Anna Burgetová 

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

CHARITA KONICE 
Charita Konice je účelové zařízení Římskokatolické církve s právní subjektivitou. 

Byla zřízena 13.7.1993 arcibiskupem olomouckým a je evidována v Rejstříku právnických 
osob Ministerstva kultury ČR dne 30.10.1996 pod číslem 8/1-02-711/1996. Sociální služby 
vykonává na základě Registrace sociálních služeb u Krajského úřadu Olomouckého kraje. 
Jako nestátní nezisková organizace působí v oblasti sociální, zdravotní a humanitární 

pomoci. Charita poskytuje potřebnou pomoc lidem v nouzi bez rozdílu rasy, vyznání, 

národnosti, státní příslušnosti a politického názoru. Jaké služby nabízí? Jsou to:  
 Charitní odlehčovací služba, zaměřující se na osoby s tělesným či mentálním 

postižením, s chronickým onemocněním a na pomoc seniorům.  
 Dále provozuje Charitní pečovatelskou službu, která funguje ambulantně i v terénu.  

 Domácí zdravotnická a hospicová péče se více specializuje na ošetřovatelskou 
službu a je určena především pro dospělé a seniory se sníženou soběstačností.  

 Dům pokojného stáří v Bohuslavicích zajišťuje našim seniorům potřebnou pomoc 
dle individuálních přání a požadavků každého z klientů.  

 Mateřské centrum Srdíčko sídlí v prostorách konického zámku a poskytuje mimo 

jiné možnost setkání pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené. 
Ředitelkou zdejší charity je paní Naděžda Páleníková; kromě ní zde svou práci koná 

s ochotou a velkým nasazením několik desítek zaměstnanců. Za jejich náročnou službu, 
konanou mnohdy skrytě a nad rámec nezbytně nutného, patří jim všem velký dík a naše 
vděčnost. Fungování naší charity můžeme podpořit osobní pochvalou, modlitbou a také 
finančně, např. přispěním do sbírky, kterou letos v naší diecézi vykonáme v neděli 14.11. 

Více informací o konické charitě naleznete na stránkách www.konice.charita.cz 

http://www.konice.charita.cz/

