
Pan Petr Zapletal, kostelník na Skřípově, přistoupil k 1. sv. přijímání 
s několika dalšími dětmi v r. 1959. Přípravu tehdy vedl o. Jaroslav Řezáč, farář na 
Skřípově. Podle vlastních slov měl pan Zapletal trému a trošku se bál. 
Nezapomenutelné bylo pro něj pohoštění po sv. přijímání.  

Se svým manželem dbá o provoz kostela na Skřípově paní Miloslava 
Zapletalová. 1. sv. přijímání přijala v r. 1969 v Jednově, přípravu pro 29 dětí vedl 
o. Karel Hradilík. K jejím vzpomínkám patří, že eucharistický půst trval tehdy od 
půlnoci (dnes jednu hodinu) a že po mši sv. měli na faře společnou snídani. 

Naše katechetka, paní Anna Burgetová z Březska byla u 1. sv. přijímání v r. 
1975 v Jesenci. Skupinu asi 15 dětí připravoval o. Blahoslav Navrátil. Pamatuje si 
na to, jak po sv. přijímání klečela přímo naproti svatostánku a prosila Pána Ježíše, 
aby jej měla moc ráda a aby mu zůstala věrná. Krásné bylo pro ni i pohoštění po 
mši sv. na faře v Jesenci.  

Pan kostelník Rostislav Koutný žije na Nové Dědině. K 1. sv. přijímání 
připravoval v r. 1964 v Konici jeho a dalších 38 chlapců (počet děvčat nezjištěn) o. 
Antonín Jemelka z Laškova, který tak pomáhal zdejšímu děkanovi o. Františku 
Škodovi. Krásnou památkou je pro našeho pana kostelníka fotka celé skupiny 
chlapců. Většinu z nich tehdy neznal, ale pro mnohé může být i po letech velkým 
příkladem – ke sv. smíření i sv. přijímání přistupuje pravidelně a s velkou úctou. 

Za odpovědi děkují letošní prvokomunikanti: Míša Horáková z Budětska, 
Anetka Staňková z Ochoze, Viki Vinklerová z Budětska, Kuba Hanák z Konice, 
Vašík Ošlejšek z Ochoze, David Smrž z Jesence a Pavel Snášel z Ješova.  

 
 

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

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 …………….. ………………………….  1. nebo 2. 7. 
Rodina Čeplova …………………...................................…..    8.. nebo 9. 7 
Manželé Dostálovi …………………...............................……  15. nebo 16. 7. 
Rodina Bílých.…....…………………………………………... 22. nebo 23. 7. 
Paní Jelínková  a sl. Jelínková, paní Voglová …………………29. nebo 30. 7. 
Paní Břízová, Matoušková, Ohlídalová, a Veselá..…................. 5. nebo 6. 8.  
Paní Burgetová, Grulichová a Novotná ….…………………… 12. nebo 13. 8. 
Paní  Frantlová, Hertlová a Tobolová ….…………..…..…....... 19. nebo 20. 8. 

 

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 
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ZPRAVODAJ 
FARNOSTÍ 

JESENEC,  
KONICE A SKŘÍPOV 

Červenec 2022 

Všem farníkům přeji požehnaný čas prázdnin a dovolených, načerpání 
potřebných sil pro duši i tělo.                                                           

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

 

Z ČINNOSTI CPR KÁNA V ČERVENCI A SRPNU 2022 
Společenství seniorů Klas bude mít setkání po ranní mši svaté v pátek 1. července 

a 26.srpna v Konici na faře. 
Příměstský tábor v Ochozi pro děti od 5 do 10 let se uskuteční od 1. do 5. srpna. 

Stále je volné jedno místo, rodiče mohou přihlásit své dítě nejpozději do 10. 
července na telefonním čísle 739 094 764. 

 

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

LETOŠNÍ NOC KOSTELŮ V JESENCI  
Konečně bez roušek, desinfekcí a všudypřítomné obavy z nákazy, zato se 

zajímavým programem. Taková byla letošní Noc kostelů v Jesenci. Akce tentokrát 
připadla na pátek 10. června.   

Program zahájil milým a laskavým slovem duchovní správce naší farnosti P. 
František Urban. První část programu pak byla věnována vzpomínce na Mons. 
Josefa Hloucha, 9. českobudějovického biskupa, který působil v Jesenci a také 
v nedalekých Kladkách. Zemřel právě před 50 lety, 10. června 1972, když byl den 
před tím zbit příslušníky komunistické tajné policie, Státní bezpečnosti. V kostele 
jsou zpřístupněny obrazové materiály připomínající hlavní momenty jeho života a 
působení v církvi.  Od roku 2018 probíhá proces jeho blahořečení.  

Hlavním hostem programu byl PhDr. Milan Novák, představený české 
pobočky Modlitební ligy císaře Karla za mír mezi národy, rytíř papežského řádu 
sv. Řehoře Velikého, který přiblížil osobnost bl. císaře Karla a události spojené 
s nedávným 100. výročím jeho úmrtí. Povídání bylo spojené se zajímavým a 
unikátním dokumentárním filmem o jedinečném vztahu bl. císaře Karla k naší zemi 
a jeho úsilí o ukončení válečného běsnění. Při přípravě programu jsme netušili, jak 
aktuální se toto téma stane. Určitě nás potěšilo vyznání dr. Nováka, který ocenil 
krásu chrámu sv. Libora a také opravdu mimořádně vydařené vystoupení jesenecké 
scholy pod vedením MUDr. Martínka.  

Počasí nám přálo, a tak mohla na prostranství před kostelem probíhat ochutnávka 
mešních vín a dobrot připravených šikovnými farnicemi. Už tradičně měli návštěvníci 
možnost nahlédnout do farních kronik a oživit vzpomínky na události a akce minulých 

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


let. Poslední zájemce o prohlídku kostela jsme přivítali už po setmění.  
Děkujeme všem, kteří se na letošní vydařené akci v Jesenci podíleli, a těšíme 

se na setkání příští rok. Už promýšlíme program 😊.  
Jan Kubalčík, člen Pastorační rady ŘKF Jesenec 

 

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

BOHOSLUŽBY V ČERVENCI 2022 
 

Dat. K J S Úmysl 
1. 7:50 

 
19:00 

  na poděk. za 50 let života, za rodiče Páleníkovy, 2 dcery, snachu  
a celou ž. a + r. 

za dar zdraví 
2. 7:50   

18:00 

za + Františka Jankůje, Miroslava a Annu Maráškovy a ž. r. 
za Rudolfa a Annu Ederovy a syna 

3. 7:45 

 

10:45 

 

9:15 

 za farníky 
za Bohuslava Popelku a živou a + rodinu 
za + Jana Grepla, manželku a za Františku Zapletalovu 

4. 7:50   na poděkování za dar života s prosbou o další ochranu 
5. 7:50  

9:15 

  
na poděk. za dar života s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání 

6. 19:00    
7.  18:00  mše sv. v Ponikvi 
8. 7:50    
9. 7:50   

18:00 

na úmysl dárce 
za Jakuba Zapletala 

10. 7:45 

 

10:45 

 

9:15 

 za živou a + rodinu Reitrovu a Kalábovu 
za farníky 
za Marii Novákovu, manžela a syna Jiřího 

11. 7:50   za živou a + rodinu Štafovu z Konice 

12. 7:50   na úmysl dárce 
13. 19:00   za + manžela, dceru Ludmilu a dvoje + rodiče 
14.  18:00   
15. 7:50   za + manžela, syna a duše v o. 
16. xx   

18:00 

 
za Markétu Štěpánkovu 

17. 7:45 

 

10:45 

 

9:15 

 za + Jana Grulicha a celou živou a + rodinu 
za Bohumila Muzikanta, dvoje rodiče a dva bratry 
za farníky 

18. 7:50   za rodiče, syny, vnoučata, bratra, + sestru a na jistý úmysl 
19. xx   na úmysl dárce 

20. 19:00   za Ludmilu a Františka Ulmanovy 
21. 7:50    

22. 7:50    
23. 7:50  

 
 

18:00 

za Jana Hofmana, živé a + z rodiny z obou stran a za duše v o. 
za farníky 

24.  

9:00 

7:30 

 

 za kněze a nová povolání k duchovnímu stavu 
za Antonína Burgeta, rodiče a sourozence a za duše v o. 

 

 

9:00 

10:30 

za Lubomíra Němce, prarodiče Neveselé a živou a + rodinu 
za živou a + rodinu Bílých a Ševčíkovu 

25. 7:50   za Josefa a Růženu Komárkovy 
26. 7:50    
27. 19:00   na poděkování za 90 let života 
28.  18:00  za farníky (z 31.7.) 
29. 7:50   za rodiče Pajchlovy, rodinu Vyhlídalovu, všechny + z rodiny a duše v o. 
30. 7:50   

18:00 

 
mše sv. v Runářově 

31. 7:45 

 

10:45 

 

9:15 

 na poděk.P.Bohu za dar života s prosbou k P.Marii o pomoc a ochranu 
za Aloise Ševčíka, rodiče Vlčkovy a Ševčíkovy, bratra a duše v o. 
za Františka Přikryla, rodiče, živou a + rodinu a duše v o. 

 

BOHOSLUŽBY V KAPLÍCH 
 

Březsko 5.7. 10:45  
Ponikev 7.7. 18:00  
Ochoz 22.7. 18:00 za zemřelé z rodiny a za duše v očistci 
Budětsko 29.7. 18:00  
Runářov 30.7. 18:00  

 

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

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

ANKETA K PRVNÍMU SV. PŘIJÍMÁNÍ 
V neděli 26. 6. 2022 jsme v Konici prožili slavnost 1. sv. přijímání. 

Svátostného Spasitele přijalo 7 dětí, které se na tuto významnou událost intenzivně 
připravovaly od letošních velikonoc. V rámci přípravy proběhla také anketa, kdy 
vybraným farníkům bylo položeno několik otázek: první směřovala k představení 
dotyčného farníka-farnice, druhá se týkala jejich 1.sv.přijímání, ve třetí otázce byli 
dotyční vyzváni, zda by se nepodělili o nějakou vzpomínku, zážitek či zkušenost 
spojenou právě s přijetím 1.sv.zpovědi nebo 1. sv. přijímání. Zde jsou výsledky: 

Paní učitelka a katechetka Anna Kučerová ze Dzbele byla u 1. sv. přijímání 
v r. 1949 v Konici. Skupinu 60 dětí z druhých tříd ZŠ (téměř v každé obci byl 
tehdy 1. stupeň ZŠ) připravoval o. Bohumil Nerychel. Přestože se mnohé děti 
z této velké skupiny neznaly, bylo to slavnostní a společná fotografie se stala 
krásnou památkou na tuto událost. 

V obci Dzbel žije rovněž paní Marie Smítalová, kostelnice v Jesenci, která 
přistoupila k 1. sv. přijímání v r. 1964. Na tuto slavnost tehdy připravoval v Jesenci 
8 dětí o. Blahoslav Navrátil, tamní farář. Paní Smítalová vyzdvihla především 
radost, která zaplavila její srdce z návštěvy svátostného Spasitele.  

Paní Hana Němcová žije v Jesenci a spolu s pí. Smítalovou se stará o chrám 
sv. Libora jako kostelnice. K 1. sv. přijímání v Jesenci v r. 1976 dovedl o. 
Blahoslav Navrátil celkem 10 chlapců a 5 děvčat. Svátost smíření pro paní 
Němcovou od počátku byla a stále je velkou pomocí na cestě přijetí života a ve sv. 
přijímání nalézá sílu bránit se lépe hříchům. 


