
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022 V OBCÍCH NAŠICH FARNOSTÍ 
Jednotlivé obce Vybráno 2020 Vybráno 2021 – na OÚ Vybráno 2022 

Jesenec 11.415,- 14.230,- 12.397,- 

Dzbel - Borová 8.451,- 4.334,- 9.418,- 

Ladín 5.701,- 0,- 4.216,- 

Ponikev 5.955,- 0,- 8.494,- 

Celkem farnost Jesenec 31.522,- 18.564,- 34.525,- 

Farnost Skřípov 9.287,- 6.094,- 3.949,- 

Konice 59.193,- 43.272,- 70.437,- 

Březsko 15.298,- 8.690,- 16.694,- 

Budětsko 7.710,- 3.079,- 8.650,- 

Čunín 5.161,- 0,- 7.440,- 

Klužínek 3.424,- 0,- 6.935,- 

Křemenec 6.564,- 0,- 5.005,- 

Nová Dědina 9.715,- 0,- 9.265,- 

Ochoz 9.916,- 5.650,- 12.955,- 

Runářov 3.915,- 0,- 5.360,- 

Slavíkov 2.510,- 0,- 2.320,- 

Štarnov 4.631,- 0,- 4.390,- 

Zavadilka 1.606,- 0,- 1.587,- 

Celkem farnost Konice 129.673,- 60.691,- 151.038,- 

Celkem CHARITA Konice 579.028,- 314.519,-    634.894,- 
 

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

ÚKLID V NAŠEM FARNÍM KOSTELE V KONICI 
Velmi děkuji vám všem, které jste se do úklidu našeho kostela zapojily a 

spolehlivě podle rozpisu tuto službu vykonáváte. Stále zveme a prosíme další 
ochotné farnice, aby se k nám přidaly a vznikly tak další skupinky, abychom 
pokryly při plánování úklidu delší časový úsek. 

 

Rozpis úklidu kostela na nejbližší týdny:  

Rodina Čeplova ….…………………………………………… 4. nebo 5. 2. 
Manželé Dostálovi ….…………….……………………..…... 11. nebo 12. 2. 
Paní Jelínková  a sl. Jelínková, paní Voglová.……………….. 18. nebo 19. 2. 
Paní Břízová, Matoušková, Ohlídalová, a Veselá..…………..  25. nebo 26. 2. 
Paní Burgetová, Grulichová a Novotná ………………………   4. nebo 5. 3. 
Paní Frantlová, Hertlová a Tobolová ………………………..  11. nebo 12. 3. 
Rodina Krampolova …………….. ………………………….  18. nebo 19. 3. 
 

       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 
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ZPRAVODAJ 
FARNOSTÍ 

JESENEC,  
KONICE A SKŘÍPOV 

Únor 2022 

Vážení farníci, v minulém čísle našeho Zpravodaje jsme začali 
uveřejňovat myšlenky otce arcibiskupa s názvem „Společná cesta k oživení 
církve“. Inspirací k tomuto jeho zamyšlení byl Plenární sněm církve v ČR 
(skončil v r. 2005). V únorovém čísle Zpravodaje nabízíme mimo jiné další 
podněty pastýře naší arcidiecéze, které mají přiblížit fungování církve, od 
děkanátů počínaje. Jedná se o přehled strukturálních bodů, něco na způsob 
opěrného systému v lidském těle. Všichni si jistě přejeme, aby tato struktura byla 
nikoli neživou kostrou, ale pomocí k rozvoji našeho života v Kristu skrze církev.  

P. František Urban 
*************************************************** 

Z ČINNOSTI CPR KÁNA V ÚNORU 2022 
Maminky se budou modlit za své děti na faře v Konici ve středu 2., 9., 16. a 

23. února 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 2., 
9., 16. a 23. února od 9 hodin. 

Senioři ve společenství Klas budou mít příležitost k setkání na faře v Konici 4. 
února po ranní mši svaté a adoraci. 

Mše svatá pro děti bude v konickém kostele ve středu 23. února v 17 hodin. 
 Mladí od 12 do 15 roků se setkávají v novém spolču v Konici na faře dvakrát 

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. 

Postní duchovní miniobnova je plánovaná na sobotu 5. března. Jejího vedení se 
ujme P. Gorazd Pavel Cetkovský O.Carm., farář v Olomouci-Hejčíně. 

 

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

PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 
Chvála Kristu, dovolte mi, abych Vám všem poděkovala za Vaši pomoc 

při propagaci a organizaci letošní Tříkrálové sbírky. Veliké poděkování patří 
nejen koledníkům, bez kterých by se Tříkrálová sbírka neobešla, ale také dárcům. 
Díky štědrosti budeme moci v letošním roce realizovat pomoc potřebným i 
podporovat naše provozované služby, které patří neodmyslitelně do našeho 
regionu. Všem upřímné Pán Bůh zaplať.   

S pozdravem              Naděžda Páleníková DiS., ředitelka Charity Konice 

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


BOHOSLUŽBY V ÚNORU 2022 
Dat. K J S Úmysl 
1. 7:50   Za + rodiče a duše v o. 
2. 17:00   Za + osobu 
3.  17:00  Za Růženu a Josefa Komárkovy a Ervína Lišku 
4. 7:50 

17:00 
  Za živou a + rodinu Štafovu z Konice 

Na úmysl dárce 
5. 7:50   

17:00 
Za + Františka Blechtu, manželku, děti a celou živou a + rodinu 
Za Pavla Šejnohu, rodiče a prarodiče 

6. 7:45 

 

10:45 

 

9:15 

 Za farníky 
Za Marii a Václava Navrátilovy a jejich rodiče 
Za + Josefa Burgeta a živou a + rodinu 

7. 7:50   Za Antonii a Jaroslava Dolákovy, švagra a duše v o. 
8. 7:50   Za Hermínu Opletalovu, rodinu Konečných a Richterovu 
9. 17:00   Na dobrý úmysl 
10.  17:00  Za Pavla Snášela a celou rodinu 
11. 7:50   Za + tetu a duše v o.  
12. 7:50   

17:00 
Za smír v rodině a požehnání pro děti 
Za Jakuba Zapletala 

13. 7:45 

 

10:45 

 

9:15 

 Za Josefa Slámu, manželku a duše v o.  
Za farníky 
Za Karla Klváčka, syny, živou a + rodinu a duše v o. 

14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19. 7:50   

17:00 
Na úmysl dárce 
Za Aloise Strouhala a rodiče 

20. 7:45 

 

10:45 

 

9:15 

 Za + rodinu Kalábovu, Reitrovu a duše v o. 
Za kněze, kteří působili v naší farnosti 
Za farníky 

21. 7:50   Za Petra Jablonského, živé a + děti a duše v o.  
22. 7:50   Za Oldřicha Slouku, manželku a celou rodinu 
23. 17:00   Za + rodinu Vyhlídalovu a Foretovu a duše v o. 
24.  17:00  Na poděkování za uzdravení nemocné osoby 
25. 7:50   Za Jiřinu Juřičkovu a celou rodinu 
26. 7:50   

17:00 
Na úmysl dárce  
Za farníky  

27. 7:45 

 

 

10:45 

 

9:15 

 Za živou a + rodinu Růžičkovu a Čeplovu 
Za syna Miroslava, rodiče z obou stran a Boží ochranu pro 

celou rodinu 
Na dobrý úmysl 

28. 7:50   Za Marii Koutnou, manžela, syna, dceru a celou ž. a + rodinu 
V pořadu bohoslužeb mohou nastat změny, v tom případě budou ohlášeny při nedělní mši svaté. 

 

 

SPOLEČNÁ CESTA K OŽIVENÍ CÍRKVE – 2. část 
Pak jsem objel děkanáty znovu s prezentací: Jak žije děkanát, abych představil 

systém nově ustanovených spolupracovníků děkana: děkanátní účetní a technik, 
pracovník Centra pro rodinu, pastorační asistent Charity, nemocniční kaplan, 
kaplan pro mládež (kterým je jeden z kněží děkanátu a má kolem sebe tým 
animátorů z řad mládeže) a vedoucí katechetů. Spolupracovníci děkana pracují pod 
jeho vedením, ale jejich působení je určeno celému děkanátu. Proto je důležité, aby 
dobře rozvinuli spolupráci a zapojili dobrovolníky z farností.  

Další společné setkání farních rad v děkanátech měli na starosti otcové 
děkani. Tam se představili osobně jeho spolupracovníci a nabídli spolupráci 
a pomoc farním radám.  

V následujících letech se na třech místech arcidiecéze uskutečnila setkání 
ekonomických rad farností, kde se účastníci seznámili s  novým ekonomickým 
modelem církve po restitucích. Shrnuto do jedné věty: církev dostává zpět část 
majetku a druhá část bude proplacena jako finanční náhrada během třiceti let. (To se 
snažíme investovat tak, aby výnos aspoň částečně zajistil náklady pastorace.) Stát za 
to postupně přestává financovat duchovní. Každým rokem dává o pět procent méně. 
Zavádíme proto systém, podle něhož se farnosti podílejí na platu duchovních jednou 
desetinou, ale přispívají jen ty větší podle počtu účastníků na nedělních 
bohoslužbách a ty bohatší, které odvádějí 30 % ze zisku v hospodářské činnosti 
(většinou nájmy a pachty či hospodaření ve vlastním lese). Vrácené majetky byly 
totiž většinou určeny k obživě duchovních. V minulém roce pastorační rady farností 
na svých zasedáních společně přemýšlely, pracovaly a modlily se při hledání 
odpovědí na sedm otázek: Co uděláme u nás, abychom byli přitažliví jako místní 
církev, aby nás přibylo? – Jak oslovíme vlažné a vzdálené, co nabídneme 
hledajícím? – Co musíme změnit, abychom měli co nabídnout, kam pozvat, čím 
oslovit, aby se jim u nás líbilo, aby je oslovila Boží přítomnost mezi námi? – Máme 
v těchto oblastech nějaké zkušenosti? Jaké? – Jak přispívají k  životu farnosti řehole, 
katolické spolky, hnutí, zbožná sdružení a společenství? Jak s nimi můžeme 
rozvinout lepší spolupráci a více je zapojit? – Jaké zkušenosti máme s  lidovými 
misiemi, kurzy alfa, farními buňkami či jinými pastoračními projekty? – Co 
potřebujeme k oživení naší farnosti od biskupa, či kurie a pastoračních center?  

Mám radost, že v řadě farností o těchto otázkách zodpovědní vážně 
přemýšleli a  společně hledali. Společné setkání farních rad v děkanátech dalo 
příležitost k  výměně zkušeností, vzájemnému povzbuzení a  inspiraci. Otcové 
děkani pak na dvoudenním zasedání spolu s biskupy prodiskutovali shrnující 
zprávu a navrhli další kroky.                                                                arcibiskup Jan 
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