duchovní doprovázení a blízkost církve, možnost modlitby a smíření. V řadě případů pak
zvou kněze k udělení svátostí. Někde doprovázejí umírající až do smrti, hovoří s rodinou
nemocných či zesnulých i se zdravotníky. Nyní je před námi úkol rozvinout věnec jejich
dobrovolných spolupracovníků, kteří už působí v několika místech.
Lidé postižení: Potřebují zvláštní pozornost církve. Několik věcí se daří, i když tady vidím
ještě mnoho úkolů a máme několik plánů. Charita má několik azylových domů pro bezdomovce
a poradny pro ty, kteří jsou v dluhových pastích. V Olomouci jsme jako první v republice zřídili
lékařskou ordinaci pro bezdomovce. Na Svatém Kopečku u Olomouce máme nový lazaret pro
bezdomovce, kteří potřebují ošetřovatelskou či pečovatelskou službu. Na více místech máme
chráněné dílny a chráněná bydlení pro postižené. Máme domov pro několik bezdomovců, kteří
chtějí společně žít a taky se modlit pod vedením řeholního bratra. Společenství Krista Velekněze
provozuje domov důchodců pro těžko přizpůsobivé. Na několika farách se pečuje o významné
skupiny bezdomovců. Na několika místech chodí kněží do státních ústavů, někde je dokonce
denní mše svatá jako na Velehradě. Vedle toho je pravda, že nemáme dost rozvinutou pastorační
péči o nevidomé či hluchoněmé, včetně katechezí a příprav ke svátostem. To je stálá výzva.
Snad se někdo najde či nabídne.
Pastorační asistenti v Charitě: Charita dnes nabízí množství služeb na území celé
arcidiecéze. Má přes 1700 zaměstnanců a několikanásobek dobrovolníků. Profesionální
Charita sídlí v každém děkanátu a má dobrovolné spolupracovníky v jednotlivých
farnostech. Nejde jen o tříkrálové koledníky, kterých je dnes přes 25 tisíc, ale především o
lidi, kteří dovedou mít otevřené oči a vidět potřebné, pomoci, kde je to v jejich silách,
a kontaktovat profesionální Charitu v případech, které vyžadují odbornost. Aby Charita při
tolika pracovnících, z nichž je mnoho i nevěřících či nepraktikujících, nebyla jen dobrou
sociální agenturou, ale zařízením církve, které je nástrojem Boží lásky k potřebným, má na
každém děkanátu pastoračního asistenta, laika, který jako animátor nese odpovědnost za
duchovní rozměr Charity a spolupráci s farními středisky Charity, kterých zatím funguje
jen něco přes dvacet.
arcibiskup Jan
***************************************************

PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ
I v podzimním období bude možné absolvovat přípravu snoubenců na svátost
manželství. Spolu s knězem je za tuto přípravu v našich farnostech odpovědný
manželský pár, konkrétně František a Blanka Hájkovi z Ochoze. Termíny pro tuto
přípravu: 7.10., 21.10., 4.11. a 18.11 vždy v 18:00.; kontakt: 733 754 143.
***************************************************

ÚŘEDNÍ HODINY

Od září letošního roku budou pro potřeby farníků na faře v Konici zřízeny úřední hodiny, a
to každou středu v čase 15:00-16:30. Na faře bývám přítomen i jindy, ve vyhrazeném
čase mě zde ovšem najdete s největší pravděpodobností.
P. František Urban
Zpravodaj farností Jesenec, Konice a Skřípov
Toto číslo vyšlo: 1. září 2022
Redakce: P. František Urban, Martin Bílý, past. asist.
Počet výtisků: 250, Vydáváno pro vnitřní potřeby farností
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ZPRAVODAJ
FARNOSTÍ
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KONICE A SKŘÍPOV

Září 2022

Vážení farníci, po době prázdnin a dovolených se mnozí opět vracíme: do
školy, běžných provozů a třeba i k řádnějšímu nastavení životního rozvrhu... K
rozvrhu náboženského života v našich farnostech letos přibude příprava na
svátost biřmování.
Při této příležitosti chci povzbudit ty z vás, kteří ji dosud nepřijali a mohou tak
učinit, ať využijí této nabídky. Konkrétně se tato nabídka týká těch, kdo ukončili
docházku na ZŠ a mají zájem o prohloubení náboženského života. Příprava začne
v průběhu měsíce října, bude probíhat 1x týdně (v pátek nebo sobotu večer, popř.
jiný vhodnější den) a bude završena na podzim příštího roku, když Bůh dá a
situace to umožní…
A ty z vás, kdo „svátost křesťanské dospělosti“ již přijali, chci vybídnout
k oživení plamene Ducha svatého, k modlitbě za naše biřmovance a k růstu ve víře.
I z tohoto důvodu bude také možné od poloviny září ve farním kostele v Konici-v
kapli Nejsvětější Trojice-rozebrat si, popř. vypůjčit některé knihy křesťanské
literatury a díky nim též prohloubit svou víru. Kéž i tímto způsobem náš životní
rozvrh získá větší kvalitu a ukotvení.
P. František Urban

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

Přijměte pozvání na oslavu patrocinia konického kostela
Narození Panny Marie v neděli 11. 9. 2022: modlitba
celého růžence od 7:50, mše svatá v 9:30 hod., poté
posezení na farním dvoře, litanie a adorace v 14:30.
***************************************************

Z ČINNOSTI CPR KÁNA V ZÁŘÍ 2022

Modlitby matek budou v Konici ve středu 7., 14. a 21. září v 7.45 hodin.
V pátek 2. září po mši svaté a adoraci bude setkání seniorů ve společenství Klas
na faře v Konici (vchod dole ze dvora).
V sobotu 24. září jste zváni po mši svaté v Ochozi na pohoštění do společenského
domu, které bude pro vás připraveno při příležitosti 10. výročí vzniku
děkanátního Centra pro rodinu Kána.

BOHOSLUŽBY V ZÁŘÍ 2022
Den
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K
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Úmysl
za Jindřicha Kubu, manželku a + rodinu
7:50
za Josefa Šlézara, sestru, švagra a rodiče z obou stran
19:00
za Bohuslava a Vlastu Jamborovy a živou a + rodinu Fojtkovu
7:50
za rodiče Dostálovy, syna a celou živou a + rodinu
18:00 za + Františka Navrátila a + rodinu Navrátilovu
za farníky
7:45
za rodiče Květenských, Vařekovy a vnuka Radka
9:15
za Jana Svobodu, manželku a vnuka
10:45
7:50
za rodiče, syny, vnoučata, bratra, + sestru a na jistý úmysl
7:50
na poděkování za 31 let kněžství o.Milana
18:00
za + Janu a Jana Koutných z Budětska, živou a + r. a duše v o.
mše sv. v Ponikvi
7:50
za Josefa Horáka, rodinu Rozsívalovu a snachu
7:50
za + manžela a syna
18:00 za + Annu Čehovskou, dva manžely, děti a za rodinu Pavlatovu
za farníky
8:00
za všechny dobrodince farnosti
9:30
7:50
7:50
na úmysl dárce
19:00
za Růženu a Josefa Komárkovy
18:00
za rodiče Šetlerovy, bratra a živou a + rodinu
7:50
7:50
za + manžela a celou rodinu Závodných
18:00 na poděk. za 50 let života s prosbou o B. ochranu do dalších let
za Antonína Burgeta, rodiče a sourozence a za duše v o.
7:45
za Vojtěcha Kubu, syna Jiřího, rodiče z obou stran a nemoc. osobu
9:15
za farníky
10:45
7:50
za rodiče Pajchlovy, syna, zetě a duše v o.
7:50
10:00
mše sv. pro charitu – stacionář
19:00
na úmysl dárce
18:00
za kmotřence, jejich sourozence a rodiče
7:50
za všechny dobrodince a na poděkování za přijaté milosti
7:50
za + manžela, rodiče z obou stran a 2 bratry
18:00 za farníky
za rodinu Vrbovu a Studených, živé a + z jejich rodin a duše v o.
7:45
za Václava a Marii Navrátilovy a za živou a + rodinu
9:15
10:45
7:50
za Jiřího Vinklera, vnučku Martinu a celou živou a + rodinu
7:50
na úmysl dárce
7:50
19:00
za + Marii Mrákavovu, Adolfa Mrákavu, Vladimíra Obšela,
Vlastu Obšelovu, Františku a Josefa Šlechtovy, za babičku

29.
30.

18:00
7:50

Marii a za Vlastu Mrákavovu
na jistý úmysl
za rodiče, syny, vnoučata, bratra, + sestru a na jistý úmysl

Bohoslužby v kaplích
Ponikev
8.9.
18:00
Březsko
9.9.
18:00
Budětsko
16.9. 18:00
Ochoz
24.9. 14:00
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 přihlásili do této služby
farnosti. Rozpis úklidu kostela na nejbližší týdny:

Rodina Čeplova ….………………………………………… … 2. nebo 3. 9.
Manželé Dostálovi, paní Marie Procházková…………..… .... 9. nebo 10. 9.
Paní Jelínková a sl. Jelínková, paní Voglová ………………… 16. nebo 17. 9.
Rodina Bílých ............................................................................ 23. nebo 24. 9.
Paní Hušková, Opletalová, Voglová a Vrbová…………………30. 9. nebo 1. 10.
Paní Břízová, Matoušková, Ohlídalová a Veselá .…………….. 7. nebo 8.10.
Paní Burgetová, Grulichová, Novotná a Veselá ...………… … 14. nebo 15. 10.
Paní Frantlová, Hertlová, Tobolová a Zajíčková .....…………. 21. nebo 22. 10.
Rodina Krampolova …………….. ……………………… ….. 28. nebo 29. 10.
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
*******************************************

SPOLEČNÁ CESTA K OŽIVENÍ CÍRKVE – 5.ČÁST
Kategoriální pastorace, o níž jsme hovořili minule (článek uveřejněn v květnovém
Zpravodaji), má mnoho oblastí, takže na všechny se ještě nedostalo, proto budeme dnes
pokračovat výčtem dalších skupin dle závěrečného dokumentu Plenárního sněmu katolické
církve (uvedené údaje jsou z r. 2018).
Péče o nemocné a seniory: Patří především do farní pastorace. Kněží ve všech farnostech
nabízejí návštěvy starých a nemocných farníků s možností přijmout svátosti smíření,
eucharistie a nemocných. V řadě farností jim donášejí pověření laici svaté přijímání každou
neděli. Většinou se nabízí kolem svátku nemocných (11. února) příležitost společného
udělení svátosti nemocných v kostelích. Někde připravují děti u příležitosti Vánoc
a Velikonoc pro nemocné drobné dárky a také je navštěvují. Na pravidelné návštěvy
v nemocnicích a domovech chodí dobrovolníci přes Charitu či Maltézskou pomoc.
Nemocniční kaplani: Jsou dnes ve všech nemocnicích naší arcidiecéze a v několika
pobytových zařízeních, celkem 32 pracovníků ve 22 zařízeních. Většinou jde o laiky, jen
v několika případech je to kněz či jáhen. Laici neudělují svátosti, ale nabízejí nemocným

