
Ve Zlíně mají vysokoškolský klub se sídlem na děkanské faře. Duchovní, kteří jsou 
pověřeni akademickou pastorací, mají celostátní sdružení. Každý druhý rok pořádají 
tzv. Studentský Velehrad. Mše svatá ke dni skautů a skautek - Staré Město, Pondělní 
studentská mše svatá - Zlín, Den s rodinami - Olomouc.  
Armáda, policie, hasiči…  

Dva kněží z diecéze jsou uvolněni pro službu vojenských kaplanů, dva trvalí 
jáhni pro pastoraci vězňů, těm pomáhá několik kněží dobrovolníků. V policii 
zatím nebyla ustavena kaplanská služba, ale Sdružení křesťanských policistů 
pořádá každoročně celostátní pouť policistů v kostele sv. Michala v Olomouci. 
Hasiči rozvinuli pouti k sv. Floriánovi - Matice svatohostýnská pro ně pořádá 
duchovní obnovy. Je pravda, že zatímco pouti jsou velmi navštívené a  konají se 
na mnoha místech, účast na duchovních obnovách je zatím skromná. Junáci mají 
duchovního rádce. Hlavním duchovním rádcem Orlů na národní úrovni je sám 
arcibiskup olomoucký a v duchovní radě je jeden z kněží diecéze. Na místní 
úrovni je ve spolupráci Orlů a farností co dohánět.  
Národnostní skupiny  

V diecézi s venkovským charakterem nejsou významné. Máme jednoho kněze 
z Vietnamu, který je pověřen pastorací Vietnamců na celé Moravě. Romská 
pastorace funguje v jedné farnosti, kde tato skupina představuje aktivnější polovinu 
farníků a Charita Olomouc pořádá každoročně Romskou pouť na Svatý Kopeček. 
První kroky byly učiněny. Nyní je před námi úkol udržet zakladatelské aktivity 
v každodenním životě a pružně reagovat na aktuální potřeby.  

 arcibiskup Jan 
 

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

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: 
  

Rodina Krampolova …………….. ………………………….  6. nebo 7. 5. 
Rodina Čeplova …………………...................................…..    13. nebo 14. 5 
Manželé Dostálovi …………………...............................……  20.. nebo 21. 5. 
Paní Jelínková  a sl. Jelínková, paní Voglová.…....………….. 27. nebo 28. 5. 
Paní Břízová, Matoušková, Ohlídalová, a Veselá..…................. 3. nebo 4. 6.  
Paní Burgetová, Grulichová a Novotná ….…………………… 10. nebo 11. 6. 
Paní  Frantlová, Hertlová a Tobolová ….…………..…..…....... 17. nebo 18. 6. 
 

 

Pokud by některé skupince termín v tomto rozpisu z jakéhokoli důvodu 
nevyhovoval, obraťte se, prosím, na organizátora úklidu, nebo se navzájem 
domluvte na výměně služby. 

Anna Burgetová 
 

 

Zpravodaj farností Jesenec, Konice a Skřípov 
Toto číslo vyšlo: 30. dubna 2022                                           
Redakce: P. František Urban, Martin Bílý, past. asist. 
Počet výtisků: 250, Vydáváno pro vnitřní potřeby farností  

Kontakt: Římskokatolická farnost Konice, 
Smetanova 101, tel.: 605 493 581 

e-mail: fakonice@ado.cz, www.farnostkonice.cz 

ZPRAVODAJ 
FARNOSTÍ 

JESENEC,  
KONICE A SKŘÍPOV 

Květen 2022 
 

Vážení farníci, kvůli bohatému programu předchozích týdnů nebyl 
v minulém čísle Zpravodaje uveřejněn žádný vstup z rubriky „Společná 
cesta k oživení církve“. Tento „rest“ nyní napravujeme – můžete si přečíst, 
jak se uskutečňovaly závěry a výzvy Plenárního sněmu v  jednotlivých 
oblastech života církve. Velkou zásluhu na oživení pastorace má 
především náš o. arcibiskup. Ten vyzývá nás všechny, abychom reagovali 
především větším zapojením ve své farnosti.  

 P. František Urban 
 

*************************************************** 
Z ČINNOSTI CPR KÁNA V KVĚTNU 2022 

 

Modlitby matek budou v Konici ve středu 4., 11., 18. a 25. května v 7.45 hodin. 
V pátek 20. května v 7.50 hodin bude v kostele v Konici sloužena mše sv. 

za seniory ve společenství Klas. Po ní bude setkání seniorů na faře v 
Konici (vchod dole ze dvora). 

Mše svatá pro děti bude v konickém kostele ve středu 25. května v 18 hodin. 
Spolčo mladých ve věku 12 až 15 roků se schází podle vzájemné 

domluvy ve Společenském domě v Ochozi. 
 

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

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI 
se konají v Konici každý den v 19:00 (ve středu a o 1.pátku začnou přede 
mší sv. v 17:30); v Jesenci od pondělí do pátku v 18:30 (vyjma čtvrtku); 
na Skřípově v kapli u Slunských každý den v 17:00 (s výjimkou soboty).  
 

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

VARHANNÍ KONCERT  
studentů Evangelické akademie v Olomouci 

středa 18. května 2022 v 19:00 
v kostele Narození Panny Marie v Konici 

vstupné: dobrovolný příspěvek 

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


BOHOSLUŽBY V KVĚTNU 2022 
Dat. K J S Úmysl 
1. 7:45 

 
10:45 

 
9:15 

 Za farníky 
Za Bohuslava Mrňku, vnučku Pavlu, rodiče a živou a + rodinu 
Za Jiřího Klváčka, Františka Bílka, rodiny z obou stran a duše v o. 

2. 7:50   Za rodiče z obou stran, syny, manžela, bratra a + sestru  
3. 7:50   Za živou a + rodinu Císarikovu a Tobolovu 
4. 18:00   Za Františka Musila a Helenu Dračkovu 
5.  18:00  Za Hedviku Greplovu a duše v o.  
6. 7:50 

18:00 
  Za Bronislavu Pokornou, syna, živou rodinu a duše v o.  

Za Jiřinu a Ladislava Faltýnkovy a duše v o. 
7. 7:50   

18:00 
Na úmysl dárce 
Za Štěpánku a Josefa Vranešicovy 

8. 7:45 
 

10:45 

 
9:15 

 Za + Emílii Faltýnkovu, prarodiče a živou a + rodinu 
Za farníky 
Za Františka Drešra, manželku, rodiče a duše v o. 

9. --   -- 
10. 7:50 

10:00 
  Na úmysl dárce 

Mše sv. pro charitu-Komunitní centrum 
11. 18:00   Za Františku Markovu a duše v o. 
12.  18:00   
13. 7:50   Na poděkování P. Bohu za dar života s prosbou o další ochranu a pomoc 

pro celou rodinu 
14. 7:50   

18:00 
Za + Ludmilu Popelkovu, manžela a celou rodinu 
Za + P. Lubomíra Gorčíka 

15. 7:45 
 

10:45 

 
9:15 

 Na poděk. P. Bohu za 80 let života s prosbou o další ochranu a pomoc 
Za Josefa Dolínka, rodiče a duše v o. 
Za farníky 

16. 7:50   Za Vojtěcha, Františka a Stanislava Korkeše a celou rodinu 
17. 7:50   Za Anežku a Emila Vinklerovy, syna Jiřího a duše v o. 
18. 18:00   Za rodinu Pajchlovu, sourozence a duše v o. 
19.  18:00  Mše sv. v Ponikvi 
20. 7:50   Za společenství seniorů Klas  
21. 7:50   

18:00 
Za Annu a Antonína Tylšarovy a živou a + rodinu 
Za farníky 

22. 7:45 

 
 

10:45 

 

 
9:15 

 Za Jindřišku Rusovu, bratra, rodiče a prarodiče 
Za Jana a Ludmilu Kvapilovy s prosbou o dar zdraví a B. požehnání 

pro celou r. 
Za Ludmilu Ohlídalovu, syna Vojtěcha, oboje rodiče a duše v o. 

23. 7:50   Za + Josefa Kocourka, rodiče z obou stran a živou rodinu 
24. 7:50   Za + Františku Foltýnovu při příležitosti nedožitých 100 let, za 

manžela, dceru a syna 
25. 18:00    
26. 7:50  

18:00 
  

Za + manžela, rodiče, bratry a za živou a + rodinu 
27. 7:50   Za + syna, manžela a celou rodinu 

28. 7:50   Na úmysl dárce 
29. 7:45 

 
 

 

9:15 

 

 
10:45 

Za farníky 
Za rodiče Chytilovy, Popelkovy a celou živou a + rodinu 
Za farníky a poutníky 

30. 7:50   Za živou a + rodinu 
31. 7:50    

 

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

BOHOSLUŽBY V KAPLÍCH 
Březsko 13.5. 18:00 za Vojtěcha a Antonii Kubovy, rodiče Kubovy a Sedláčkovy, 

sourozence a duše v o. 
Budětsko 20.5. 18:00  
Ochoz 27.5. 18:00  

 

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

SPOLEČNÁ CESTA K OŽIVENÍ CÍRKVE – 4. část 
Kategoriální pastorace  

Plenární sněm vyzval, aby kategoriální pastorace byla chápána jako nedílná 
složka života církve, aby byla rovnocenná farní pastoraci, ať už jde o skupiny 
(jako vojáci, vězni, ústavy), nebo věkové a  sociální skupiny jako je mládež, 
vysokoškoláci, senioři, národnostní menšiny a  sdružení jako Orel a  Junák…, 
rodiny, mládež. Jistě máme stále co rozvíjet a  nejen co do nových oblastí či 
počtu angažovaných lidí, ale především v  odbornosti a  apoštolské horlivosti. 
Zároveň je třeba vidět, co se už v těchto oblastech děje. Vyrostly struktury, 
nabízejí se programy, jsou pracovníci.  
Pastorace mládeže  

Je první oblastí, která se rozvinula založením Arcidiecézního centra mládeže 
a vybudováním Arcidiecézního centra života mládeže v Rajnochovicích. 
V každém děkanátu je jeden z kněží kaplanem pro mládež děkanátu (u nás je to 

P. Roman Vlk z Laškova). Kaplani mají formaci a pravidelná pracovní setkávání. 
V děkanátech mají animátory z řad mladých ve farnostech. Vzhledem k velkému 
procentu malých farností se klade důraz na život mládeže v děkanátním 
společenství, které má podpořit společenství farní tam, kde je více mladých. 
Centrum nabízí řadu programů, o nichž bude samostatná kapitola.  
Pastorace rodin  

Má své diecézní centrum od roku 1990 a  od roku 2005 jsou zřízeny 
děkanátní pobočky, které mají své zaměstnance s  pravidelnou formací a  
pracovními setkáními (v našem děkanátu je to pí. Anna Burgetová). Do 
jednotlivých center patří i  spolupracovníci, kteří se podílejí na konkrétních 
programech (v našem děkanátu např. manželské páry, kteří spolu s kněžími 
připravují snoubence na uzavření sv. manželství – jedním z těchto párů jsou 
manželé František a Blanka Hájkovi z Ochoze).  
Vysokoškoláci  

Mají v Olomouci zřízenou samostatnou duchovní správu: Akademickou farnost. 


