ADOPCE NA DÁLKU
V posledních několika letech byla farnost Konice zapojena do programu
Adopce na dálku. Mnozí z Vás podporovali finančně a také jistě i modlitbou
mladého muže z Haiti, který se jmenuje Makendeur Sabléus. Ten v loňském
roce uspěl u maturitních zkoušek na střední škole v Gonaïves, čímž jeho podpora
v programu Adopce na dálku skončila.
Na zasedání ekonomické rady farnosti Konice v listopadu loňského roku
zazněl návrh, zda bychom mohli podporovat někoho dalšího - tento návrh byl
členy rady přijat. Proto na základě komunikace mezi paní Jitkou Bílou a
koordinátorkou projektů na Haiti, pracující v rámci Arcidiecézní charity
Olomouc, byl vybrán a doporučen k podpoře student Steeve Valcourt. Pochází z
vesnice Baie de Henne, která se nachází na severu Haiti. Tento školní rok chodí
do šesté třídy, takže by jeho adopce trvala už jen čtyři roky, než dostuduje
devítiletou základní školu. Naše podpora na kratší dobu je dána tím, že tohoto
chlapce si jeho předchozí „adoptivní rodič“ nemohl dovolit dále podporovat.
Roční částka příspěvku pro jedno haitské dítě je 6.500,- Kč. Zahrnuje
placení školného, školních pomůcek, povinnou školní uniformu, minimálně
jedno teplé jídlo denně a příspěvek na platy učitelů.
Chtěl bych poděkovat každému z Vás, kdo na projekt Adopce na dálku
přispíváte a požádat Vás o spolupráci i pro tentokrát. Ve farním kostele v Konici
je stále umístěna pokladnička s fotkou a bližšími údaji o novém „adoptivním
synovi“ naší farnosti. Bližší údaje naleznete i na farním webu
www.farnostkonice.cz v oddílu Adopce na dálku.
P. František Urban

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

ÚKLID V NAŠEM FARNÍM KOSTELE V KONICI

Velmi děkuji vám všem, kteří se účastníte služby farnímu společenství
spočívající v úklidu našeho farního kostela. Prosím další ochotné farníky, aby se
zapojili do této služby farnosti.
Rozpis úklidu kostela na nejbližší týdny:
Paní Burgetová, Grulichová a Novotná ….…………………… 4. nebo 5. 3.
Paní Frantlová,, Hertlová a Tobolová ….…………..…..…... 11. nebo 12. 3.
Rodina Krampolova …………….. …………………………. 18. nebo 19. 3.
Rodina Čeplova …………………...................................….. 25. nebo 26. 3.
Manželé Dostálovi …………………...............................…… 1.4. nebo 2. 4.
Paní Jelínková a sl. Jelínková, paní Voglová.…....…………….. 8. nebo 9. 4.
Paní Břízová, Matoušková, Ohlídalová, a Veselá..….
před Velikonocemi
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
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Březen 2022

Vážení farníci, v tomto čísle Zpravodaje otiskujeme v rubrice „Společná
cesta k oživení církve“ část shrnující zprávy o.arcibiskupa ze setkání farních rad
(konaly se v děkanátech v r. 2017) a z porady děkanů na Svatém Hostýně (z
listopadu 2017). Tato zpráva byla odpovědí na výzvy Plenárního sněmu církve
v ČR (v r. 2005). Obdobné shrnutí by mohlo vzniknout i na základě práce
synodních skupinek, jejichž účastníkům tímto srdečně děkuji za jejich čas,
podněty a postřehy. Všechny informace, které začátkem března dorazí na
arcibiskupství, budou dále zpracovávány a vyhodnocovány.
Dále v našem Zpravodaji naleznete informace ohledně projektu „Adopce na
dálku“, pozvání na adorační den ŘKF Konice a pro zájemce o uzavření
sv.manželství jsou zveřejněny aktuální termíny (do konce června) přípravy
snoubenců, kterou vedou manželské páry našeho děkanátu.
P. František Urban

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

Z ČINNOSTI CPR KÁNA V ÚNORU 2022

Vzhledem k plánované výměně elektroinstalace na faře v Konici se zde nebudou
konat žádné aktivity od začátku března asi až do Velikonoc. Modlitby matek,
setkávání seniorů ve společenství Klas ani nové spolčo až do odvolání tedy
nebude na faře probíhat.
Modlitební skupina maminek v Ochozi se bude scházet podle individuální
domluvy mezi nimi.
Modlitební setkání seniorů ve Společenském domě v Ochozi bude ve středu 2.,
9., 16., 23. a 30. března od 9 hodin.
Postní duchovní obnova v konické farnosti bude v sobotu 5. března od 9 hodin.
Malé občerstvení během obnovy bude připraveno v jídelně v horní části fary.
Mše svatá pro děti bude v konickém kostele ve středu 23. března v 17 hodin.
***************************************************

PŘÍPRAVA NA MANŽELSTVÍ

Kněžím našeho děkanátu pomáhají v přípravě snoubenců v současnosti dva
manželské páry: František a Blanka Hájkovi z Ochoze (tel. 733 754 143) a
Pavel a Ludmila Solovští z Olbramic (tel. 731 621 210).
Příprava zahrnuje 8 setkání, z čehož polovinu má na starosti duchovní
správce a další polovinu některý z uvedených párů. V jarním turnusu je možno
vybrat si následovně: setkání u manželů Solovských můžete absolvovat ve dnech
3.3., 17.3., 31.3. a 21.4., Hájkovi nabízejí termíny 29.4., 13.5., 27.5. a 10.6.

BOHOSLUŽBY V BŘEZNU 2022
Dat.
K
J
1.
7:50
2.
7:50
17:00
3.
17:00
4.
7:50
17:00
5.
7:50

S

Úmysl

na poděkování za 80 let života a za živou a + rodinu Grulichovu
na úmysl dárce
za návrat víry našemu národu a za jeho záchranu
za + Jana Zapletala a jeho sourozence
na dobrý úmysl
za Růženu a Josefa Komárkovy a rodiče z obou stran
za Růženu a Josefa Komárkovy a rodiče z obou stran
17:00 za Bohuslavu a Miloslava Grulichovy a jejich rodiče
6.
7:45
za farníky
9:15
za + Františku Müllerovou, rodiče, sourozence a duše v o.
10:45
za Aloise a Anežku Ohlídalovy a duše v o.
7.
7:50
za Stanislava Fišra a celou živou a + rodinu
8.
7:50
za Josefa Koutného a celou živou a + rodinu
9. 17:00
za + manžela, rodiče z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu
10.
17:00
za živou a + rodinu Tichých a Novákovu
11. 7:50
za rodinu Pajchlovu, syna, zetě, všechny + z rodiny a duše v o.
12. 7:50
na úmysl dárce
17:00 za živou a + rodinu Škrdlíkovu
13. 7:45
na poděkování za 60 roků života s prosbou a Boží pomoc a
ochranu P. Marie a zdraví pro celou rodinu
9:15
za farníky
10:45
za Karla Dostála, manželku a bratra
14. 7:50
za + manžela, rodiče Sedláčkovy, Staňkovy a děti a za snachu a rodiče
17:00
mše sv. v rámci postní duchovní obnovy pro Charitu
15. 7:50
za živou a + rodinu Vojtovičovu a Čefovu
16. 17:00
za + manžela, rodiče Kopečných, + sourozence a duše v o.
17.
17:00
za Helenu Burianovou, manžela a živou a + rodinu
za Josefa Horáka, strýce a rodiče z obou stran

18. 17:00
19. 7:50
9:15

za Josefa Bílého, manželku, děti a duše v o.
17:00 na poděkování za dožití 90 let P. Josefa Hladiše

20.

7:45

za + manžela, rodiče Kopečných, syny a duše v o.
za Marii a Václava Navrátilovy a živou a + rodinu
za farníky
na poděk. za přijatá dobrodiní pro celou rodinu s prosbou o další ochranu
za + manžela, vnučku a všechny + z rodiny
za rodinu Čerešnikovu
17:00
za dar zdraví a ochranu pro celou rodinu
za + Rostislava Koutného, manželku, syna, dceru a živou rodinu
za + Marii Machačovu a + rodinu
na úmysl dárce
17:00 za farníky
za Jindřišku Rusovu, bratra, rodiče a prarodiče
9:15
za rodiče Vařekovy, syna, dceru, zetě, vnučku a živou a + rodinu
9:15

10:45
21. 7:50
22. 7:50
23. 17:00
24.
25. 7:50
17:00
26. 7:50
27.

7:45

za Ludmilu a Josefa Snášelovy a duše v o.
na úmysl dárce
za + manžela, rodiče Kopečných, syny a duše v o.
za živou a + rodinu Voglovu a duše v o., na které nikdo
nepamatuje
31.
18:00
za + rodiče, dceru, vnuka a B. požehnání pro živou rodinu
V pořadu bohoslužeb mohou nastat změny, v tom případě budou ohlášeny při nedělní mši svaté.
10:45
28. 7:50
29. 7:50
30. 18:00

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

SPOLEČNÁ CESTA K OŽIVENÍ CÍRKVE – 3. ČÁST

Znovu se ukázalo, že máme velmi rozdílné farnosti. Nejen velké a malé, či
aktivní a spící. Některé maličké farnosti mají velmi zodpovědné a obětavé
farníky. Některé velké mají problém sehnat kostelníka či zajistit úklid a zdobení
kostela. I když povzbuzuji k oživení farnosti, nejde mi o to, abychom přidávali
aktivity. V některých případech je to potřeba, ale ne všude. Někde byli sami
překvapení, kolik dobrého se u nich děje. I já mám velkou radost z mnoha
krásných věcí, které se ukazují nejen v péči o kostel a faru, ale i krásné
bohoslužby, do nichž se zapojují ministranti a scholy či chrámové sbory, lektoři
a akolyté. Na řadě míst dovede vytvářet farní společenství mnoho živých skupin,
které nežijí pro sebe, ale zapojují se do společného díla, když se například do
farních dnů zapojují různá společenství a různé generace, když se pracuje pro
rodiny a děti, ale zároveň se nezapomíná na staré a osamělé, když si rozdělí
hodiny o adoračních dnech různá společenství a spolky, když nemusí všechno
dělat několik obětavců, ale daří se zapojit více lidí. Stejně tak si vážím a chci
ocenit statečnost věřících, kteří přes těžkou situaci, kdy se malá skupina starších
lidí obětavě stará o velký kostel, a při tom dovedou pěstovat hezké mezilidské
vztahy nejen mezi sebou.
arcibiskup Jan
***************************************
ADORAČNÍ DEN ŘKF KONICE

Jak mnozí víte, z podnětu o.arcibiskupa byla již před několika lety zavedena
pro farnosti naší arcidiecéze tzv. modlitební stráž: každý den v roce má jedna
farnost naší arcidiecéze vyhrazený prostor a čas k tomu, abychom se modlili za
obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání. Tento den zároveň představení
a bohoslovci kněžského semináře pamatují ve svých modlitbách na nás.
Pro ŘKF Konice je stanoven každoročně den 15.3. Letos bude Nejsvětější
svátost vystavena v čase 8:30-17:00, po ranní mši sv. V čase 16:30-17:00 pak
bude společné zakončení a svátostné požehnání. Prosím, abyste se po
půlhodině zapsali na tuto adoraci, samozřejmě je možno adorovat i bez zapsání.
Také děkuji všem, kdo jste členy modlitebního společenství Eucharistická
hodina a snažíte se adorovat v naší farnosti pravidelně (členům tohoto
společenství je doporučeno adorovat půlhodiny každý týden, minimálně však 1x
za měsíc).
P. František Urban

