
VALAŠSKÁ BYSTŘICE 2022 (ohlédnutí za farním táborem) 
 

A tak zbyly vzpomínky. Co jiného taky, že? Vzpomínky zachumlané do 
jednoho obrovitého kusu, ze kterého se jen těžko vytahují konkrétní dojmy. 
Ale zkusíme to? 

Nejprve si můžeme odbýt ta fakta, co (jak víme ze slohovek) se mají psát 
hned na začátek. Datum 11. – 20. července, místo poblíž Valašské Bystřice. 
Kdo? Na začátku 30 dětí, 13 vedoucích a 3 kuchařky, na konci parta 
kamarádů. Při loučení leckomu i slza ukápne. 

Autobus nás nekompromisně vyložil dva lehké kilometříky od místa 
činu. Dál by se totiž nedostal. Mířili jsme do míst, kde ani lišky nedávají 
dobrou noc, protože skoro není komu. Na okraj Beskyd a možná i trochu blíže 
jejich srdci. Dovolíte tedy pár střepů? Tedy spíše střípků. Takových drobných, 
co neřežou. 

Dva domorodci přiběhli, že prý řeholníka jejich soukmenovci chtějí 
uškvařit. Tak honem, šup, osvobodit a dozvědět se, co jsme vlastně zač: 
Misionáři rozdělení do čtyř řádů. A úkol? Nic menšího než obrátit na víru 
celý ostrov. 

Delší i horší cesta skutečně mohou být totéž. Když mapa zradí a ukáže 
cestu tam, kde žádné cesty nevedou, nezbývá než si prolámat cestu 
houštinami, strmými kopci a pak na konci ano, i hřištěm na diskgolf. Zkrátka 
výlet jedna báseň.  

A pak to svítání! Schválně, kdo z vás rodičů by si tipl, že má dítě, které 
v pět hodin vstane, jen aby vidělo východ slunce. Kdo z vás by uvěřil tlupě 
dětí večer předtím, že spěchá sledovat západ slunce, protože to prostě trvá jen 
dvě minuty, kdy je obloha takhle krásná. 

Jedna vzpomínka má vlastně hmotnou podobu. Batikovaná trička. 
Nakapat barvu na smotanou látku, pak vyprat, usušit a rozbalit jako barevný 
dárek. Dva odstíny se kroutí do spirály a je to nádhera.  

A teď rychleji: Nanuk s pudinkem a další skvělá jídla, Sweet home 
Alabama u táboráku, zvuky hudebních nástrojů, co se při noční hře ozývají 
z lesa, mše pod širým nebem, táborová „párty“ až k půlnoci, kasino, kde 
kromě štěstí ve hře, člověk i trochu toho štěstí zažije, těžké souboje na louce 
při otáčení vedoucích, poklad skrytý v kůlně, poslední cesta k autobusu a tak. 

Martin Burget 
 

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

Z ČINNOSTI CPR KÁNA V SPRNU 2022 

Společenství seniorů Klas bude mít setkání v pátek 26. srpna v 8:30 Konici na 
faře. 
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Vážení farníci, touto cestou zveřejňujeme některé informace o 
hospodaření našich farností od ledna do června, tj. za první pololetí letošního 
roku. Připojen je též krátký komentář a výhled hospodaření do blízké 
budoucnosti.  

 
 

Farnost Jesenec   Konice  Skřípov 

příjmy za období 1.1.-30.6.2022    
sbírky účelové (vyhlášené a poté odeslané) 94.120,- 136.470,- 10.160,- 
sbírky ostatní (zůstávající na účtu farnosti) 104.580,- 177.930,- 32.840,- 
dary (na květiny, na opravy, na provoz) 3.000,- 125.000,-      - 
přeplatky za energie 4.624,- 13.210,-       - 
nájmy 15.600,- 33.100,- 9.100,- 
příjmy k 30.6.2022 celkem 221.924,- 485.710,- 52.100,- 
    

výdaje za období 1.1.-30.6.2022    
sbírka v rámci neděle Božího slova 6.200,- 9.160,- 700,- 
sbírka na pomoc Ukrajině 14.850,- 25.000,- 2.610,- 
haléř sv. Petra 13.200,- 13.150,- 1.550,- 
celostátní setkání mládeže 7.630,- 10.350,- 550,- 
velkopáteční sbírka na Svatou zemi 900,- 5.880,-      - 
sbírka na platy duchovních (včetně darů) 30.000,- 32.200,- 2.100,- 
sbírka na křesťanská média 7.000,- 14.060,- 2.160,- 
adopce na dálku-Haiti       - 6.500,-      - 
sbírka na pronásledované křesťany 7.480,- 10.380,- 490,- 
sbírka na církevní školy 6.860,- 9.790,- 1.666,- 
další výdaje (pojištění, režijní, administrativa, 
požární ochrana, zálohy energie)  

77.153,- 183.812,- 25.418,- 

splátky půjček z minulých období      -      - 550.000,- 
opravy ve farnosti 28.700,- 328.768,-      - 
výdaje k 30.6.2022 celkem 199.973,- 649.050,- 585.578,- 
    

rozdíl příjmů a výdajů + 21.951,-  -163.340,- -533.478,- 
 

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


OPRAVY VE FARNOSTECH 

V Jesenci bylo namontováno a uvedeno do provozu srdce zvonu na zvonici, 
která je umístěna v parku za kostelem. V budoucnu bude tato zvonice potřebovat 
generální opravu. Farní budovu se jeví jako nejvhodnější prozatím zakonzervovat 
a provádět na ní pouze nejnutnější práce (střecha, okna, údržba zahrady).  

Na Skřípově byly v červnu přeladěny varhany (po generální opravě v září 
2021). Zbytek zapůjčených prostředků od Arcibiskupství olomouckého na opravu 
vnější fasády kostela (realizována v letech 2017-2019) se letos podařilo zcela 
splatit díky štědré pomoci společnosti ALSOL (Arcibiskupské lesy a statky 
Olomouc), za kterou ještě jednou vřele děkujeme. K faře i kostelu byly bezplatně 
vykopány přípojky pro kabel pevného internetu, za což děkujeme OÚ Skřípov. 

Pokročily též opravy na faře v Konici: za výměnu rozvodů vody, za 
sprchový kout pro koupelnu v 1. patře a za instalaci nového kondenzačního kotle 
jsme zaplatili cca. 260.000,- Kč. Nákupy dalšího stavebního materiálu včetně 
nových obkladů a barvy pro výmalbu opravených prostor vyšly téměř na 70.000,- 
Kč. Opravy elektroinstalace (kompletní výměna v přízemí fary, pořízení dvou 
podružných rozvaděčů, výměna některých rozvodů v 1. patře) nás stály cca. 
225.000,- Kč (částka je splatná do konce srpna). Sbírka na tento účel (3. neděli 
v červenci) vynesla 25.340,- Kč, jeden dárce přispěl částkou 50.000,- Kč. Všem 
dárcům ať dobrý Bůh odplatí. Na stejný účel vykonáme sbírku ještě o 3. neděli v 
srpnu. Prosím o vaši štědrost.  

V opravách na faře bych rád pokračoval i v příštím roce: v plánu je pořízení 
nové kuchyňské linky (ta dosavadní byla vybudována za P. Miloslava Blažka a 
slouží cca. 40 let), připravuje se oprava koupelny v přízemí fary (materiál pro 
zednické práce je již nakoupen), potřebné budou i další opravy vnitřních prostor 
farní budovy (např. úprava podlah některých místností v 1. patře). Dá-li Bůh, v 
nejbližší době budeme v Konici opravovat ještě plot mezi kostelem a farou; na 
rekonstrukci čeká také dosud neopravený kněžský hrob na místním hřbitově…  

Chci poděkovat členům ekonomických rad našich farností i všem dalším 
farníkům za dosavadní spolupráci a pomoc. O dalších záměrech a hospodářských 
výsledcích Vás budu informovat i v dalším období, nejen prostřednictvím 
Zpravodaje. Ještě jednou Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost.           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.  

Rozpis úklidu kostela na nejbližší týdny:  
Paní Břízová, Matoušková, Ohlídalová a Veselá .…………….. 5. nebo 6. 8.  
Paní Burgetová, Grulichová, Novotná a Veselá ...………… … 12. nebo 13. 8. 
Paní Frantlová,, Hertlová, Tobolová a Zajíčková .....…………. 19. nebo 20. 8. 
Rodina Krampolova …………….. ……………………… …..  26. nebo 27. 8.  
Rodina Čeplova ….………………………………………… … 2. nebo 3. 9.  
Manželé Dostálovi ….…………….……………………..… .... 9. nebo 10. 9. 

Paní Jelínková a sl. Jelínková, paní Voglová ………………… 16. nebo 17. 9.  
Rodina Bílých…………………………………………………. 23. nebo 24. 9.  
 

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 

 

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

BOHOSLUŽBY V SRPNU 2022 

Dat. K J S Úmysl 
1. 7:50   za Aloise a Marii Slováčkovy a živou a + rodinu 
2.    mše sv. v rámci příměstského tábora v Ochozi 
3. 19:00   za živou a + rodinu Burešovu a Komínkovu 
4.  18:00  za Vašíka Nevrlu a rodiče Kubovy 
5. 7:50 

19:00 
  za živou a + rodinu Ryšánkovu a Grebeňovu 

za Josefa a Adolfinu Luňáčkovy 
6. 7:50   

18:00 
za Anežku Drešrovu, rodiče a sourozence 
za Bohuslavu Grulichovu, rodiče a sourozence 

7. 7:45 
 

10:45 

 
9:15 

 za farníky 
za Jana Koldu, sourozence, rodiče a duše v o. 
za Amálii Rosovu a manžela 

ve dnech 8.-13.8. mše sv. v K a J z důvodu dovolené nebudou 

13.   18:00 za Marii a Františka Vlachovy a jejich rodiče 
14. 7:45 

 

10:45 

 
9:15 

 za Jaromíra Faltýnka, bratra Vlastimila a celou živou a + rodinu 
za farníky 
 

15. 7:50  
18:00 

 za + manžela, vnučku, bratry a duše v o. 
za Marii a Antonína Navrátilovy a živou a + rodinu 

16. 7:50   za Josefa Kocourka, + rodiče Vrbovy a živou rodinu 
17. 19:00   za + Jana Štafu, sestru a + rodiče 
18.  18:00  za + rodiče, živou a + rodinu a duše v o. 
19. 7:50   za rodinu Kutou 

20. xx   
18:00 

mše sv. není 
za Anežku a Josefa Přikrylovy, Helenu a Františka Snášelovy 

a za Emilii Brachtlovu 
21. 7:45 

 
10:45 

 
9:15 

 za Josefa Strouhala, manželku, syna a duše v o. 
za syna Miroslava, rodiče z obou stran a živou a + rodinu 
za farníky 

ve dnech 22.-27.8. mše sv. v K a J  z důvodu dovolené nebudou 

27.   18:00 za farníky 
28. 7:45 

 
10:45 

 

9:15 
   

za Václava a Marii Navrátilovy a živou a + rodinu 
za Vladimíra Sedláčka a prarodiče z obou stran 

29. xx   mše sv. není 
30. 7:50   za rodinu Růžičkovu a Machatovu a za farníky z Nové Dědiny 
31. 19:00   za + Pavla Páleníka a živou a + rodinu 

V pořadu bohoslužeb mohou nastat změny, v tom případě budou ohlášeny při nedělní mši sv. 
V případě pohřbu během dovolené se obracejte na ŘKF Horní Štěpánov (tel. 731 402 141).  


