
PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 2021 V KONICKÉM DĚKANÁTĚ 
 

 

Farnost 24. 12. - „půlnoční“ 25. 12. 26. 12. 31. 12. 1. 1. 

Bílá Lhota 16.00 11.00 11.00 -- 11.00 
Bohuslavice 

Hvozd 
22.00 8.00 8.00 

 
16.00 8.00 

17.00 

Bouzov 21.00 9.00 9.00 18:00 9.00 
Brodek u K. 17.30 9.30 9.30 17.00 9.30 
Čechy p. K. 21.00 10.45. 10.45 -- 10.45 
Cholina 21.00 9.30 9.30 17.00 9.30 
Chudobín 16.00 11.45 11.45 -- 11.45 
Jesenec 23.00 9.15 9.15 -- 9.15 
Kladky 20.30 11.00 11.00 -- 11.00 

Konice 21.00 7.45  
10.45 

7.45 17.00 7.45  
 

Laškov 15.00 pob. pro děti 
24.00 

9.00 9.00 18.00 9.00 

Luká 24.00 10.30 10.30 -- 10.30 
Měrotín 22.30 7.30 7.30 16.45 7.30 

Náměšť na Hané 15.00 pob. pro děti 
22.00 

11.00 11.00 -- 11.00 

Přemyslovice 22.30 7.30 7.30 16.30 7.30 
Ptení 22.00 10.30 10.30 18.00 10.30 
Senice 22.30 8.00 8.00 16.00 8.00 
Skřípov  -- -- 10.45 -- 10.45 

Stražisko -- 7.30 7.30 --- 7.30 

Suchdol u PV 
15.30 pob. pro děti 

22.00 
8.00 8.00 19.00 8.00 

Stínava -- 9.00 9.00 -- 9.00 
Šubířov 16.00 11.00 11.00 -- 11.00 
Vilémov 15.30 9.30 9.30 17.00 14.30 
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       JESENEC, KONICE  

            A SKŘÍPOV 
prosinec 2021 

ADVENTNÍ ČAS 

Vážení farníci,  
jak mnozí víte, prosinec z velké části je doba předvánoční, v církvi ji nazýváme 

advent. Je to latinské slovo a znamená příchod. Toto slovo vzbuzuje otázku: Příchod 
koho nebo čeho očekáváme? Anebo v současné vypjaté době je možná ještě jiná 
otázka: očekávám vůbec ještě něco-někoho? Pár dní volna, štědrovečerní večeři, 
dárky pod stromečkem, sníh, koledy, pohádky, krásnou atmosféru… Těším se na 
návštěvu rodiny, přátel, známých, na blízkost druhého člověka…  

Jako křesťané se těšíme na to vše, co bylo vypočítáno, ale toto vše by bylo 
málo, pokud bychom nedoplnili to nejdůležitější: těšíme se, že oslavíme narození 
Ježíše Krista, našeho Boha, který se stal člověkem.  Přišel, aby ukázal člověku, jak 
být správně člověkem. Všichni, zvlášť my věřící se tomu od něj musíme učit a nikdy 
s tím nebudeme hotovi. V tomto smyslu ani kovidová situace nám toto Ježíšovo 
vyučování, tuto jeho školu nemůže zrušit…   

Právě proto nám církev dopřává dobu adventní, abychom se připravili na 
vánoční svátky. Jak? Nejen sháněním dárků a péčí o vánoční stůl, ale také a hlavně 
abychom připravili sebe samé na příchod Ježíše. On stále chce přicházet do našeho 
života. Nikdy jej neomrzíme, takže může stále zůstávat v nás, pokud jej ze svého 
srdce nevyženeme hříchem. A i kdyby-máme přece možnost sv. smíření a nápravy. 
 Požehnané dny adventu i nadcházejících vánoc každému z vás přeje 

P. František Urban 

Z ČINNOSTI CPR KÁNA V PROSINCI 2021 

Maminky se budou modlit za své děti na faře v Konici ve středu 1., 8., 15. a 22. prosince 
v 7.45 hodin. Modlitební skupina v Ochozi se bude scházet podle individuální 
domluvy mezi maminkami. 

Modlitební setkání seniorů ve Společenském domě v Ochozi bude ve středu 1., 8., 15., 
22. a 29. prosince od 9 hodin. 

Senioři ve společenství Klas budou mít příležitost ke svému setkání na faře v Konici 10. 
prosince po ranní mši svaté.  

Mladí od 12 do 15 roků se budou setkávat v novém spolču v Konici na faře jedenkrát 
měsíčně podle individuální domluvy. 

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


BOHOSLUŽBY V PROSINCI 2021 

Dat. K J S Úmysl 
1. 17:00   Za + rodiče Fišrovy, Jedličkovy a Pavla Janečka  
2.  17:00  Za živé a + přátele z Anglie a duše v o. 
3. 7:50   Za Jarmilu a Jaroslava Antlovy a pravnučku Martinu 

17:00   Za rodiče Pajchlovy, zetě, jeho rodiče, všechny + z rodiny a duše v o. 
4.   17:00 Za počaté děti, rodiče a lékaře 
5. 7:45 

 

 

10:45 

 

 

9:15 

 Na poděkování P.Bohu za dar života s prosbou o další ochranu a 
pomoc pro celou rodinu  

Za rodiny Popelkovu a Faltýnkovu 
Za farníky 

6. 7:50   Za + Jozefa Tuchshera 
7. 7:50   Za syny, bratra, rodiče z obou stran a za + sestru 
8. 7:50 

 
18:00 

 
16:30 

 Za Janu Ulmanovu, manžela, bratra a rodiče Jáchymovy 
 
za Františka a Filomenu Fojtkovy a rodinu Jamborovu 

9.  17:00  Za Marii Vysloužilovu a živou a + rodinu 
10. 7:50   Na úmysl dárce 
11.   17:00 Za živou a + rodinu Růžičkovu 
12. 7:45 

 

10:45 

 

9:15 

 Za rodiny Vrbových a Studených a těžce nemocnou osobu 
Za farníky 
Na poděkování za 90 let života, za + manžela a celou živou a + rodinu 

13. 7:50   Za Františka Blechtu, živou a + rodinu a duše v o. 
14. 7:50 

10:00 
   

Mše sv. pro charitu 
15. 17:00   Za Jaroslava Synka, rodiče a živou a + rodinu 
16.  17:00  Za + manžela, dvoje rodiče, bratry a duše v o.  
17. 7:50   Za rodiče Páleníkovy, dvě dcery, celou živou a + rodinu a duše v o. 
18.   17:00 Za Jarmilu a Josefa Sedláčkovy 
19. 7:45 

 

10:45 

 

9:15 

 Za + Františka Reitra, bratra, rodiče a rodinu Kalábovu  
Za rodiče Chytilovy, Popelkovy a celou živou a + rodinu 
Za farníky 

20. 7:50   Za + manžela, syna a celou živou a + rodinu 
21. 7:50   Na úmysl dárce 
22. 17:00   Za živé a + klienty a zaměstnance Charity 
23.     
24. 21:00  

23:00 

 Za živou a + rodinu Kočí 
Za Annu Koutnou, manžela a syna 

25. 7:45 

 

 

10:45 

 

9:15 

 Za farníky 
Za Jana a Ludmilu Kvapilovy s prosbou o B. požehnání a 

milosrdenství pro celou rodinu 
Na poděkování za přijatá dobrodiní a duše v o.  

26. 7:45 

 

 

 

9:15 

 
 

10:45 

Za + Ladislava a Jiřinu Faltýnkovy a celou živou a + rodinu 
Za dar zdraví a Boží ochranu 
Za farníky 

27. 7:50    
28. 7:50   Za Josefa Horáka, dva bratry, dvě švagrové a rodiče 
29. 17:00   Za Anežku Drešrovu, manžela, rodiče a sourozence 
30.  17:00  Na poděkování P.Bohu za přijatá dobrodiní v uplynulém roce 
31. 17:00   Za rodinu Eyerovu 

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

PASTÝŘSKÝ LIST PRO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ 
Milé sestry a drazí bratři,  
dnes vstupujeme do adventu, začínáme velkou přípravu na nový příchod Krista. Nejde jen o přípravu 

na Vánoce, které jsou oslavou jeho historického příchodu. Jde i o naši přípravu na setkání s Kristem na konci 
našeho života či na konci věků, ale taky o jeho vstup do našeho každodenního života, do našich vztahů, do 
naší společnosti.  

Letos prožíváme dvě celocírkevní události: Rok rodiny, který vyhlásil papež František, a synodální 
proces, který jsme na papežovu výzvu zahájili v říjnu. Svatý otec reaguje na dva velké problémy dnešního 
světa: přehnaný individualismus a krizi rodiny. Obojí spolu souvisí. Když jsme příliš soustředěni na své já, 
zanedbáváme Boha i druhé lidi a zhoršujeme vztahy. To se odráží i v rodině.  

Co můžeme udělat pro nápravu? Prožijme tento advent se zvláštním zaměřením na společnou cestu v 
rodině. Některé rodiny jsou zvyklé na zasedání rodinné rady, tak jim to nepřijde zvláštní. Udělejme si v době 
adventní ve všech rodinách každý týden společnou hodinku. Nic násilného. Jen mějme čas jeden pro druhého. 
Téma hovoru není potřeba hledat. Mluvte o kterémkoliv problému, který někoho v rodině pálí. Neřešte jich 
však mnoho najednou. Ostatní nechejte na příště. Nebuďte na to sami. Pozvěte krátkou modlitbou do svého 
společenství Pána Ježíše. Takový host udělá z Vašeho setkání svátek. Před ním se budete lépe ovládat a 
ukážete laskavější tvář. Nechejte mluvit každého naprosto svobodně a pozorně mu naslouchejte. 
Nepřipravujte si při tom svou odpověď. Nemluvte dlouho a dejte slovo každému. Pak udělejte druhé kolo, v 
němž nikdo nebude opakovat to, co už řekl, ale řekne, co ho oslovilo z úst druhých. Budete-li pak chtít udělat 
závěr, něco rozhodnout, zeptejte se nejprve: Jak by se to líbilo Pánu Bohu? Připomeňte si třeba vhodný citát z 
Písma svatého. Pokud nenajdete shodu, odložte rozhodnutí na příště. Buďte trpěliví a nemějte špatnou náladu 
kvůli tomu, že jste nenašli řešení. Do příštího setkání ať se každý modlí za správné poznání. Možná pocítíte, 
že Bůh je Vám mnohem blíž, než dřív. Možná Vám dojde, že Bůh k Vám promlouvá i skrze ty, od kterých 
byste to nečekali. Možná zaslechnete jeho hlas ve svém srdci. Při tom ale dejte pozor, abyste za Boží hlas 
nepovažovali hlas pokušení těla, světa či ďábla. Vodítkem Vám může být otázka, jestli je návrh v souladu s 
Božím přikázáním a jestli odpovídá lásce, která hledá dobro druhého. Příští setkání začněte tím, jak jste 
prožili poslední týden, co Vás napadlo, na co jste přišli. A dobře poslouchejte, na co přišli druzí. Snad Vám to 
připadne jako nezvyklý úkol. Ale jestli v době adventní děláváme různá cvičení projevů lásky v dobrých 
skutcích nebo sebeovládání, udělejte si z tohoto programu adventní cvičení, kterým se připravíte na Vánoce. 
Uděláte novou duchovní zkušenost a Vánoce budou bohatší o nový způsob Boží přítomnosti ve Vaší rodině. 

Děkuji všem, kteří tímto způsobem přispějí k obnově naší společnosti skrze obnovu vlastní 
rodiny. K takovému úsilí každému z Vás ze srdce žehná 

arcibiskup Jan 

ÚKLID V NAŠEM FARNÍM KOSTELE 
Chci poděkovat vám všem, kteří se zapojujete do úklidu v našem kostele, děkuji také členům rodiny 

Čeplových, že se přihlásili mezi uklízející. Jistě jsou mezi námi další ochotní farníci, kteří by se rádi podíleli 
na životě farnosti formou úklidu v Božím domě a prokazovali tak službu Bohu i nám, kteří do kostela 
chodíme. Prosím, přidejte se k nám. Před Vánocemi bude v ohláškách vyhlášen předvánoční úklid kostela, 
jistě tuto práci nenecháme jen na skupince, na niž připadne úklid podle rozpisu, ale přidáme se i další. Velké 
díky. Rozpis úklidu kostela na nejbližší týdny: 

 
Paní Tobolová a spol. ……… 3. nebo 4. 12. 2021 
Rodina Krampolova …….. 10. nebo 11. 12. 2021 
Rodina Čeplova ….……… 17. nebo 18. 12. 2021 
Manželé Dostálovi ….…… před Vánocemi 2021 

Paní Jelínková a spol. …… 30. nebo 31. 12. 2021 
Paní Břízová a spol. ……... 7. nebo 8. 1. 2022 
Paní Grulichová a spol. …… 14. nebo 15. 1. 2022 

 
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 


