JEDNOTA KŘESŤANŮ
Možná jste slyšeli o Apoštolské církvi. Sdružuje křesťany evangelikální orientace a řadí
se k tzv. letničnímu hnutí. Toto obrodné hnutí vzniklo na počátku 20. století v protestantském
prostředí v USA a klade velký důraz na působení Ducha svatého a na osobní zkušenost s Ním
v životě každého křesťana. Jedná se o silnou duchovní zkušenost, která dává základ pro tzv.
„křest v Duchu svatém“.
V našem státě je Apoštolská církev oficiálně registrována od r. 1989. Proč se o tom
zmiňuji? K 25.11.2021 vznikla v Konici sborová stanice Apoštolské církve a díky MÚ
Konice se její členové mohou scházet v prostorách zdejšího zámku, takže tito členové a
sympatizanti nemusejí již dojíždět do svého sboru v Prostějově jako v minulých letech.
V minulosti mohl u nás vzniknout dojem, že ekumenismus (snaha o jednotu všech
pokřtěných) se nás přímo netýká, protože v našem regionu přece působí pouze katolická
církev. Opak je pravdou: snaha o jednotu církve se má stát věcí každého pokřtěného, takže se
nás týká, ať už se zde jiné církve vyskytují, nebo ne.
V rámci katolické církve probíhá každoročně týden modliteb za jednotu křesťanů
(začíná vždy 18.1., kdy církev slaví památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, a končí
25.1., o svátku obrácení sv.Pavla). V letošním roce můžeme tento týden prožívat tím spíš, že
my katolíci nejsme jediní, kteří věří v Ježíše Krista a vzývají Ducha svatého. Můžeme rovněž
zpytovat svědomí, zda nemáme v prožívání víry nějaké nedostatky, popř. přemýšlet a prosit
Ducha svatého o dar rady, co bychom měli dělat lépe a jak pracovat na překonávání
překážek. Tyto překážky se totiž staví do cesty nejen nám, lidem, ale i Boží touze po jednotě
v našich rodinách, společenstvích, farnostech...
P. František Urban
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ÚKLID V NAŠEM FARNÍM KOSTELE V KONICI

Velmi děkuji vám všem, kteří se účastníte služby farnímu společenství spočívající v úklidu našeho
farního kostela. Zejména dva týdny před Vánocemi byla tato práce náročnější, protože bylo nutné
uklidit po zdobení kostela na Vánoce. Děkuji všem, kteří přišli uklízet, i když na ně právě nepřipadala
služba.
Prosím další ochotné farníky, aby se zapojili do této služby farnosti.
Rozpis úklidu kostela na nejbližší týdny:
Paní Břízová, Matoušková, Ohlídalová, Reitrová a Veselá..…. 7. nebo 8. 1.
Paní Burgetová, Grulichová a Novotná …………………….. 14. nebo 15. 1.
Paní Frantlová,, Hertlová a Tobolová ……………………… 21. nebo 22. 1.
Rodina Krampolova …………….. …………………………. 28. nebo 29. 1.
Rodina Čeplova ….…………………………………………… 4. nebo 5. 2.
Manželé Dostálovi ….…………….……………………..…... 11. nebo 12. 2.
Paní Jelínková a sl. Jelínková, paní Voglová.……………….. 18. nebo 19. 2.
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
Zpravodaj farností Jesenec, Konice a Skřípov
Toto číslo vyšlo: 1. ledna 2022
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Počet výtisků: 250, Vydáváno pro vnitřní potřeby farností
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ZPRAVODAJ
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leden 2022

ZÁVĚR VÁNOČNÍ DOBY
Vážení farníci, vánoční radost můžeme a máme vyjadřovat mimo jiné skrze zpěv koled
a vánočních písní. K prohloubení této radosti zvu všechny ochotné farníky a příznivce do
kostela Narození Panny Marie v Konici na odpolední pobožnost o svátku Křtu Páně, tj. na
závěr vánoční doby, abychom si společně připomenuli tajemství vánočních svátků a zazpívali
si známé koledy. Začneme v neděli 9.1.2022 v 15:00.

P. František Urban
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V Konickém regionu proběhne tradiční
Tříkrálová sbírka ve dnech 7. až 9. ledna 2022.
Bude zahájena Mší sv. s požehnáním koledníkům
v pátek 7. ledna 2022 v 17:00 v Konickém farním
kostele (bude-li to vládním nařízením povoleno).
Hlavním dnem koledy bude sobota 8. 1. 2022. Letos je obecným účelem Tříkrálové sbírky:
Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.
Sbírka svou šíří a zaměřením je důkazem solidarity ve společnosti, prostředkem pro sdílení
odpovědnosti, nezávisle a pružně reagovat na potřeby lidí potřebných a lidí v nouzi.
V obcích, kde nebudou místní koledníci, bude k dispozici kasička na úřadě nebo na
jiném místě, které bude místním rozhlasem sděleno občanům.
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PŘÍSPĚVEK K SYNODĚ CÍRKVE

I v novém roce bude pokračovat podle přání papeže Františka synoda církve o synodalitě
(o společné cestě naslouchání a hledání nových podnětů Ducha svatého v církvi). Dokončíme
práci v synodních skupinkách, které se vytvořily ve farnostech, aby výsledky mohly být
nejpozději do 2. března odeslány na diecézní středisko, dále zpracovány a za celou církev
v ČR odeslány do Říma. Zde bude pokračovat 2. fáze synody – zasedání biskupů z různých
částí světa. Dění v církvi můžeme jistě sledovat i jinak: nasloucháním příspěvkům papeže a
našich biskupů, ať už se jedná o katecheze, homilie, pastýřské listy, další výzvy a podněty
těch, kdo mají za církev odpovědnost, dále skrze modlitbu a skrze náš osobní život v církvi.
Na podporu tohoto sledování a naslouchání budou na stránkách našeho Zpravodaje
uveřejňovány příspěvky a myšlenky o.arcibiskupa Jana, které se v minulosti (v letech 201819) objevovaly v diecézním časopisu Oldin. Nesou název „Společná cesta k oživení církve“ a
v mnohém jsou stále aktuální. Proto je nyní s laskavým svolením autora uveřejňujeme. Otec
arcibiskup zasílá všem farníkům a čtenářům našeho Zpravodaje pozdrav a požehnání.
V lednovém a únorovém čísle otiskujeme krátký pohled pastýře naší diecéze do minulosti:

SPOLEČNÁ CESTA K OŽIVENÍ CÍRKVE – 1.část
V roce 2005 skončil PLENÁRNÍ SNĚM KATOLICKÉ CÍRKVE V ČR a jeho závěrečný
dokument vyšel po schválení Svatým stolcem v roce 2007. Dokument má řadu výzev pro
jednotlivé diecéze, včetně výzvy uspořádat diecézní synody. Po zvážení různých modelů
jsem se rozhodl nezatěžovat kněze a věřící další strukturou, kterou by synoda vyžadovala, ale
pokusil jsem se pomocí stávající struktury naplnit předložené výzvy. Nejde o to, abychom
vytvořili nový dokument, ale abychom výzvy Plenárního sněmu dle našich podmínek a
možností uvedli do života. Zatím nemohu říci, že bychom všechno splnili, ale myslím, že
dozrál čas, abychom shrnuli dosavadní kroky a vytýčili další úkoly.
Během Plenárního sněmu jsem navštívil všech 21 děkanátů, abych na setkání všech kněží
a členů pastoračních rad přednesl prezentaci: Jak si představuji farnost dnes. Za rok jsem opět
objel všechny děkanáty, abych při setkání farních rad naslouchal zkušenostem a svědectvím
ze života farností. Dodnes mně utkvěly některé vynalézavé prezentace formou divadla či
filmu, ale i prostá vyprávění o činech, které budují rodinnou atmosféru farnosti.
Následovala setkání farních rad s ředitelem Arcidiecézní charity, protože služba lásky
patří k životu církve stejně jako bohoslužba a hlásání evangelia. V posledních letech se v naší
arcidiecézi podařilo vybudovat velké charitní dílo, které provozuje mnoho zařízení a služeb
a dnes má asi 1700 zaměstnanců. Nejde však o sociální podnik, nýbrž dílo lásky, která uvádí
do života slova evangelia. To je třeba žít v každé farnosti. Proto se kolem profesionálních
Charit budují společenství dobrovolníků, kteří nemají nahrazovat zaměstnance, ale především
mají umět vidět potřebné, v maličkostech sami pomáhat a na větší věci volat profesionály.
Díky této službě se naše farnosti stanou rodinami, kde se každý cítí milován. Raduji se z řady
farností, kde se to daří, a těším se, že to brzy najdu i v těch dalších.
arcibiskup Jan
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BOHOSLUŽBY V LEDNU 2022

Dat.
K
1.
7:45

J

S

9:15
10:45
2.

7:45
9:15

3.
4.
5.
6.

10:45
7:50
7:50
17:00
7:45
16:30

8.

18:00
7:50
17:00
7:50

9.

7:45

7.

17:00
9:15
10:45

Úmysl
Za Františka a Ludmilu Popelkovy a duše v o.
Za farníky
Za živé a + kněze, kteří sloužili v naší farnosti, a za jejich farníky
Za farníky
Na poděkování za 65 let života a za živou a + rodinu
Za + manžela, rodiče Kopečných, + sourozence a duše v o.
Na poděkování za 50 let života s prosbou o další ochranu a pomoc
Za Barboru a Františka Hofmanovy, švagra a duše v o.
Za živou a + rodinu Krejčí a duše v o.
Za + syna Miroslava, rodiče z obou stran, sourozence a duše v o.
Za rodiče Květenských, Vařekovy a vnuka Radka
Za + Jiřího Lenfelda a živou a + rodinu
Za Květoslavu Skaličkovu, manžela a zetě Františka
Za organizátory a dárce tříkrálové sbírky
Na úmysl dárce
Za živou a + rodinu Dostálovu
Na poděk. za 87 let života s prosbou o B. požehnání pro celou rodinu
Za farníky
Za + Antonína Burgeta a živou a + rodinu

10.

7:50

11. 7:50
12. 17:00
13.
17:00
14. 7:50
15. 7:50
17:00
16.

7:45

9:15
10:45
17. 7:50
18. 7:50
19. 17:00
20.
17:00
21. 7:50
22. 7:50
17:00
23.

7:45

9:15
10:45
24. 7:50
25. 7:50
10:00
26. 17:00
27.
17:00
28.
29.

7:50
7:50

30.

7:45

17:00
9:15
10:45
31. 7:50

Na poděkování za všechna dobrodiní s prosbou o další pomoc a za
všechny dobrodince
Za + manžela, rodiče z obou stran a 2 bratry
Za + syna, manžela a duše v o.
Na úmysl dárce
Za rodiče Greplovy
Za živou a + rodinu Nepožitkovu a Krejčí
Za Marii Mikulkovu
Za rodiče Čeplovy a Grulichovy, bratra a celou živou rodinu
Za Antonína a Marii Navrátilovy a živou a + rodinu
Za farníky
Za Marii Dostálovu, manžela, bratra a rodiče z obou stran
Za + Františka Přikryla a duše v o.
Za + Pavla Páleníka a duše v o.
Za živou a + rodinu Křížovou
Za rodinu Lehečkovu, Říhovu a Urbanovu
Na poděkování a za B. požehn. pro koledníky a dárce tříkrálové sbírky
Za farníky
Za živou a + rodinu Bílých
Za Bohumila Muzikanta, dvoje rodiče a bratra Aloise
Za Vojtěcha Ohlídala, manželku, vnuka Vojtěcha a duše v o.
Za Josefa Kocourka, rodiče z obou stran a živou rodinu
Za dar jednoty církve a jejích údů
mše sv. pro charitu
Za poděkování za všechny milosti s prosbou o B. požehnání a dar
zdraví pro celou rodinu
Za rodiče Pajchlovy, jejich sourozence a duše v o.
Za + Adélu Ženatovou, živou a + rodinu a duše v o.
Za živé a + členy živého růžence na Skřípově
Za živou a + rodinu Jevických a duše v o.
Za farníky
Za posílení víry a lásky v rodině a za duše v o.
Na úmysl dárce

V pořadu bohoslužeb mohou nastat změny, v tom případě budou ohlášeny při nedělní mši svaté.
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Z ČINNOSTI CPR KÁNA V LEDNU 2022

Maminky se budou modlit za své děti na faře v Konici ve středu 5., 12., 19. a 26. ledna 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 5., 12., 19. a
26. ledna od 9 hodin.
Senioři ve společenství Klas budou mít příležitost k setkání na faře v Konici 7. ledna po
ranní mši svaté a adoraci.
Mše svatá pro děti bude v konickém kostele ve středu 26. ledna v 17 hodin.
Mladí od 12 do 15 roků se setkávají v novém spolču v Konici na faře jedenkrát měsíčně
podle individuální domluvy. Kdo by se k nim chtěl přidat, je srdečně vítán. Ať se obrátí na
Martina Bílého ml. nebo na vedoucí Centra.

