k Ježíši“. Jejich smysl častokrát vysvětloval při různých mariánských
promluvách a setkáních s věřícími: „Úcta mariánská jest jen uskutečněním
správného postupu: Skrze Marii k Ježíši, jak nás o tom přesvědčily dějiny. Úcta
mariánská není ubohé žebrání ani nasládlé matičkování: přijmout Marii
znamená přijmout i Ježíše. Jen ten jde opravdu k Marii, kdo chce dojít k Ježíši,
poněvadž Maria jest jen cesta, pilíř pro Boží chrám. Správná úcta mariánská jest
převzetí ideálů mariánských za své, splnění podmínek spásy, aby na nás nebyla
marně vylita krev Kristova a proplakány slzy Mariiny.“
Nejen k tomuto zastavení s biskupem Hlouchem Vás zveme do Konice i
Jesence a těšíme se na Vaši návštěvu
organizátoři Noci kostelů

Kostel Narození Panny Marie v Konici
18:00 - 20:00 Individuální prohlídka věže kostela
18:00 - 22:00 Individuální prohlídka lodě kostela
18:00 - 22:00 Individuální prohlídka krypty pod kostelem (vstup ze dvora fary)
18:00 - 18:30 Pěvecké vystoupení chrámového sboru Konice
18:30 - 19:00 Historie kostela Narození Panny Marie (Mgr. Miroslav Novotný)
19:00 - 19:30 Pěvecké vystoupení kytarové scholy Konice
19:30 - 22:00 Prohlídka kostela za doprovodu varhan
V kapli Nejsvětější Trojice výstava k 50.výročí úmrtí Mons. Josefa Hloucha,
českobudějovického biskupa a kandidáta svatořečení
Po celou dobu trvání programu bude v přízemí na faře:
- výstava obrazů Jiřího Klváčka
- prezentace Charity Konice
- ochutnávka mešních vín
***************************************************

Kostel sv. Libora v Jesenci
18:00 - 18:15 Zahájení
18:15 - 18:30 Stručné připomenutí 50. výročí úmrtí Mons. Josefa Hloucha
18:30 - 19:00 Plesej všecko stvoření! (schola při kostelu sv. Libora)
19:00 - 19:45 100. výročí úmrtí blahoslaveného rakouského císaře a
českého krále Karla I. Rakouského (PhDr. Milan Novák)
19:45 - 20:15 Gregoriánský chorál – amatérské ukázky z pokladu Církve
20:15 - 21:00 Modlitební liga císaře Karla za mír mezi národy (PhDr.
Milan Novák)
V průběhu celého programu možnost individuální prohlídky kostela, farních
kronik, ochutnávky vín...
Zpravodaj farností Jesenec, Konice a Skřípov
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ZPRAVODAJ
FARNOSTÍ
JESENEC,
KONICE A SKŘÍPOV

Červen 2022

Vážení farníci, měsíc červen bude opět bohatý na aktivity, nejen v našich

farnostech. Pouť na Sv. Hostýn je plánována na úterý 7.6.
Dále prosím věnujte pozornost programu Noci kostelů, akce se koná
v pátek 10.6. v Konici i Jesenci.
Tradiční hodové mše na slavnost Nejsvětější Trojice budou slouženy
v neděli 12.6., krom toho bude i svátostné požehnání ve 14:30.
Zváni jste rovněž na slavnost Těla a Krve Páně, v Jesenci ve čtvrtek 16.6.
a v Konici v neděli 19.6. (bude pouze jedna mše sv. v 9:30 a poté průvod).
V Konici krom toho budeme mít slavnost prvního sv. přijímání, a to
v neděli 26.6. (i tentokrát bude pouze jedna mše sv. v 9:30).
Dále připravujeme koncert barokní hudby na trubku a varhany v sobotu
18.6. na Skřípově, koncert naváže na večerní mši sv., která začíná v 18:00.
Na Skřípově se můžete zapojit do adoračního dne farnosti, a to ve
čtvrtek 30.6. v čase 9:00-15:00.
Konečně nás všechny zve o.arcibiskup do Olomouce, kde spolu s ním
můžeme být účastni mše sv. ze svátku Výročí posvěcení naší katedrály (ve
čtvrtek 30.6. od 17:00) a i takto se symbolicky rozloučit s pastýřem naší
arcidiecéze…
P. František Urban

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

Z ČINNOSTI CPR KÁNA V ČERVNU 2022

Modlitby matek budou v Konici ve středu 1., 8., 15., 22. a 29. června v 7.45
hodin.
Modlitební skupinka seniorů bude mít setkání ve Společenském domě v Ochozi
ve středu 1., 8., 15., 22. a 29. června v 9.00 hodin.
Společenství seniorů Klas bude mít setkání po ranní mši svaté v pátek 17. června
v Konici na faře.
Mše svatá pro děti bude v konickém kostele ve středu 22. června v 18 hodin.
Spolčo mladých ve věku 12 až 15 roků se schází podle vzájemné domluvy ve
Společenském domě v Ochozi.

30.

BOHOSLUŽBY V ČERVNU 2022
Dat.
K
J
1. 18:00
2.
18:00
3.
7:50
4.

18:00
7:50

S

Úmysl

mše sv. v Štarnově
Za živou a + rodinu Hájkovu a duše v o.
Na poděkování za dar života s prosbou o B.ochranu pro celou
rodinu, za + manžela a duše v o.
Na úmysl dárce

18:00 Za Marii a Hermana Ošlejškovy a rodiče Čechovy

Za farníky
Za Ladislava Buriana, rodiče, sestru Miladu a duše v o.
10:45
Za Františka Pospíšila, rodiče a prarodiče
6.
7:50
Za rodiče z obou stran, syny, manžela, bratra a + sestru
7.
mše sv. v rámci farní poutě na Sv.Hostýn
8. 18:00
Za Antonii Říhovu a sourozence
9.
18:00
Za Josefa a Marii Kvapilovy a živou a + rodinu
10. 7:50
Za + Kristýnu Koutnou, manžela, syna a celou živou a + rodinu
11. 7:50
Za živé a + klienty a pracovníky charity
18:00 Za Jiřího Ericha a prarodiče Kvapilovy
12. 7:45
Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc a ochranu
9:15
Za farníky
10:45
Za živou a + rodinu Škrabalovu, Jevických a duše v o.
13. 7:50
Na úmysl dárce
14. 7:50
Za rodiče Pajchlovy, všechny + z rodiny a duše v o.
15. 18:00
Za Annu Opletalovu, manžela, děti, rodiče a sourozence
16.
18:00
Za Antonína Faltýnka a rodiče
17. 7:50
Za + Jana Štafu, sestru a živou a + rodinu
18. 7:50
Za farníky
18:00 Za Květoslavu Zapletalovu, rodiče a pravnuka Jakuba
19.
8:00
Za živou a + rodinu Snášelovu a Trbuškovu a za duše v o.
9:30
Za Vlastimila Nováka, manželku a bratra
20. 7:50
Za + rodinu a duše v o.
21.
mše svatá nebude sloužena
22. 18:00
Za Josefa a Adolfinu Luňáčkovy
5.

7:45

9:15

23.

7:50

24.

7:50
18:00

25.

7:50

18:00

Za prarodiče Burianovy a živou a + rodinu
Za Aloise Skaličku, manželku a zetě Františka
Na úmysl dárce

18:00 Za farníky
26.
9:30
27. 7:50
28. 7:50
29. 7:50
18:00

8:00

Za Antonína Faltýnka a rodiče
Za děti, které přistoupí k 1.sv.přijímání
Za + manžela, + rodiče Krejčí, Rozehnalovy a Nepožitkovy
Za + Františka Studeného. Ladislava Vybírala a duše v o.
Za kněze a nová povolání ke služebnému kněžství
Za Ladislava Šimka, rodiče a jejich sourozence

18:00

Za Miloslavu Vlčkovu, manžela Antonína, rodiče Vlčkovy a Ševčíkovy

Bohoslužby v kaplích
Štarnov
1.6.
18:00 za živé a + občany Štarnova a za účastníky májových pobožností
Březsko
mše sv. zrušena kvůli akci Noc kostelů
Budětsko
17.6. 18:00
Ochoz
mše sv. zrušena kvůli slavnosti Nejsv. Srdce Ježíšova
V pořadu bohoslužeb mohou nastat změny, v tom případě budou ohlášeny při nedělní mši svaté.
*******************************************
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.
Rozpis úklidu kostela na nejbližší týdny:
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.
Rodina Bílých………………………………………………… 24. nebo 25. 6.
Rodina Krampolova …………….. …………………………. 1. nebo 2. 7.
Rodina Čeplova …………………...................................….. 8.. nebo 9. 7
Manželé Dostálovi …………………...............................…… 15. nebo 16. 7.
Paní Jelínková a sl. Jelínková, paní Voglová.…....………….. 22. nebo 23. 7.
Pokud by některé skupince termín z jakéhokoli důvodu nevyhovoval, obraťte se,
prosím, na organizátora úklidu, nebo se navzájem domluvte na výměně služby.
Anna Burgetová
***************************************************

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, ZVEME VÁS NA LETOŠNÍ NOC KOSTELŮ,
A TO V PÁTEK 10.6. 2022

Ve farním kostele v Konici začneme v 18:00, na programu je prohlídka
kostela, která bude doplněna zpěvem našeho sboru a scholy a hrou na varhany,
můžete se také dozvědět více o historii chrámu a ochutnat z nabídky mešních vín…
Jako v minulosti bude možné i letos navštívit věž kostela a kryptu.
Rovněž jste zváni navštívit modlitebnu Apoštolské církve, která se nachází
na zámku v Konici, a zde se zapojit do modlitby chval.
V poutním kostele sv. Libora v Jesenci je pro Vás připraven od 18:00
zajímavý program. Hlavním hostem bude letos PhDr. Milan Novák, představený
české pobočky Modlitební ligy císaře Karla za mír mezi národy, rytíř papežského
řádu sv. Řehoře Velikého, který nám připomene osobnost bl. císaře Karla, události
spojené s nedávným 100. výročím jeho úmrtí, resp. přiblíží činnost zmíněné
Modlitební ligy, kdy mír mezi národy je v dnešních dnech obzvlášť aktuálním
tématem...
V obou našich kostelích bude k zhlédnutí výstava o životě Mons. Josefa
Hloucha, 9. biskupa českobudějovického, od jehož smrti si letos připomínáme 50

let a u nějž byl nedávno zahájen proces blahořečení. Na přelomu let 1926-27 působil
Hlouch krátce v Kladkách a v Jesenci. Za své biskupské heslo si zvolil slova:
„Skrze Marii

