
SPOLEČNÁ CESTA K OŽIVENÍ CÍRKVE – 6.ČÁST 

Profesní skupiny: Exerciční domy nabízejí modlitební setkávání a duchovní doprovázení 
pro politiky, což považuji za velmi důležité. Politikům je třeba věnovat podobnou duchovní 
podporu jako misionářům, protože jsou svými voliči vysláni do těžkého prostředí, kde mají 
prosazovat spravedlnost a dobro pro všechny. Máme společenství a poutě podnikatelů, 
učitelů, zdravotníků, policistů, hasičů, myslivců a  včelařů, kuchařů… Oblast běženců a  
migrantů zůstává otevřeným úkolem, i  když skrze Charitu nabízíme konkrétní pomoc jak 
u nás, tak především finanční pomocí v postižených zemích. Naši krajané v cizině jsou 
v péči celé biskupské konference. Z  naší arcidiecéze jim slouží jeden kněz v  Kanadě. 
Služba církve jednotlivým skupinám počítá s tím, že jejich prostřednictvím vstoupí do 
jejich světa, kde budou oni sami nositeli světla evangelia. To je velký a trvalý úkol.  
Rodina: Sněm připomíná, že manželství je svátost a rodina má být domácí církví. Zároveň 
upozorňuje na proti-rodinné tlaky ve společnosti, nechuť uzavírat manželství, rostoucí 
rozvody a nedocenění mateřství. Požaduje vytvoření církevní strategie, ovlivňování státní 
rodinné politiky, vytváření prorodinného klimatu v  obcích, budování diecézních center pro 
rodinu, manželských poraden, solidní přípravu na manželství i nabídku programů pro 
manžele, jejich doprovázení a duchovní vedení. Doporučuje: a) zařazovat pastoraci 
manželů a rodin jako nedílnou součást pastoračních plánů b) hledat cesty k zajištění dalšího 
vzdělávání kněží, jáhnů a laiků v oblasti pastorace rodin c) rozvíjet různé formy pastorace 
manželů a rodin. Osobně jsem se účastnil synody o rodině v Římě v roce 2014. Tam jsem 
zdůraznil potřebu nejen lidské péče o rodinu, ale i Boží pomoci, proto je třeba vtáhnout 
manžele do života s Bohem, naučit je žít ze svátosti manželství. Dnes máme k dispozici 
posynodální papežský dokument o manželství Amoris laetitia. V atmosféře, která není 
přátelská k rodině, věnuji řadu pastýřských listů tématu rodiny. Jednou jsem pozval rodiče 
početných rodin do Olomouce na Pololáníkovu operu Noc plná světla, abych jim vyjádřil 
úctu a  vděčnost. Plné divadlo bylo pře kvapením i milým povzbuzením. Biskupská nadace 
Adiuvare poskytuje každý rok stipendia asi stovce studentů z početných rodin.  
Národní centrum pro rodinu: Sídlí v Brně a má za úkol přípravu církevní strategie 
a ovlivňování státní rodinné politiky.  
Arcidiecézní centrum pro rodinu: Má pobočky ve všech děkanátech. Pracovník (v našem 
děkanátu pí. Anna Burgetová) je především koordinátorem a  animátorem služeb, které 
většinou zajišťují dobrovolníci. Struktura center pro rodinu je potřebný nástroj, ale 
podstatný je život. Proto se snažíme i s lidmi z této struktury učit společně žít to, co chceme 
předávat.  
Kána Jeden z domů, který dostala diecéze v restitucích, se nachází v Rajnochovicích, 
v sousedství mládežnického tábora Archa. Upravuje se pro stálé formační centrum rodin.  
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Vážení farníci,  
v průběhu roku můžeme vnímat různé inspirace a podněty pro náš duchovní 

život. S příchodem října opět začal růžencový měsíc, kdy nás církev vyzývá 
k modlitbě růžence a k rozjímání o některých tajemstvích ze života Ježíše a 
jeho Matky Panny Marie. Chci touto cestou poděkovat všem, kdo modlitbě 
růžence věnujete čas a síly a nacházíte v ní potřebnou pomoc. Zvlášť děkuji 
těm, kdo jste v našich farnostech zapojeni do modlitby živého růžence a ještě 
víc těm, kdo tuto modlitbu organizujete (v Jesenci pí. Kateřina Kubalčíková, 
v Konici sl. Jana Jelínková a na Skřípově pí. Miloslava Zapletalová).  

Příležitost k modlitbě růžence společně s dalšími věřícími našeho děkanátu 
máme zvlášť v sobotu 15.10. v olomoucké katedrále, kam nás naši biskupové a 
kněží zvou na děkanátní pouť za obnovu rodin a duchovní povolání. Ve 14:00 
bude vyjíždět z Konice autobus, kde máme ještě několik volných míst, můžete 
se přidat. Právě modlitbou růžence v 15:00 bude celá pouť začínat. Zakončena 
bude mší sv. v 17:00, předpokládaný návrat domů je cca. v 19:00.  

Nebojme se věnovat naší nebeské mamince duchovní kytičku – modlitbu 
růžence, zvlášť společnou modlitbu v našich rodinách nebo při zmíněné pouti 
do naší katedrály. 

            P. František Urban 
 

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

Z ČINNOSTI CPR KÁNA V ČERVNU 2022 
Modlitby matek budou v Konici ve středu 5., 12., 19. a 26. října v 7.45 hodin. 

Skupinka Modliteb matek v Ochozi se schází podle domluvy mezi 
maminkami. 

Modlitební společenství seniorů v Ochozi bude mít setkání  5., 12., 19. a 26. 
října ve společenském domě. 

V pátek 7. října po mši svaté a adoraci bude setkání seniorů ve společenství 
Klas na faře v Konici (vchod dole ze dvora). 

Mše svatá pro děti bude v kostele v Konici sloužena ve středu 26. října  v 18 hodin. 

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


BOHOSLUŽBY V ŘÍJNU 2022 
Den K J S Úmysl 
1. 7:50   za + Františka Dostála a živou rodinu 

  18:00 za manžele Jana a Arnoštku Streitovy 
2. 7:45   za farníky 

 9:15  za Jindřicha Kubu, manželku a + rodinu 
10:45   za Františka Přikryla, živou a + rodinu a duše v o. 

3. 7:50   na poděkování za přijatá dobrodiní 
4. 7:50   za Františka Drešra, rodiče a duše v o. 
5. 18:00   za Helenu Řezníčkovu, Soňu Gambovu a duše v o. 
6.  18:00  za Oldřicha Pinkavu, dceru, syna, dvoje rodiče, příbuzné a duše v o.  
7. 7:50    

18:00   na úmysl dárce 
8. 7:50   za + osobu a na vlastní úmysl 

  18:00 za rodiče Pišovy a Hanzolovy, syna Josefa a Františka 
9. 7:45   na poděk.za dar života s prosbou o další pomoc a B. ochranu pro celou rod.  

 9:15  za farníky 
10:45   za Vladimíra Sedláčka a prarodiče z obou stran  

10. 7:50   za Antonína a Drahomíru Chmelické 
11. 7:50    
12. 18:00   na úmysl dárce 
14. 7:50   za Josefa Slámu, manželku, živou a + rodinu a duše v o.  
15.  9:30  mše sv. - partnerská návštěva z diecéze Paderborn v Německu 

   mše sv. v 17:00 v olomoucké katedrále v rámci děkanátní pouti  
16. 7:45   na poděk. P. Marii za dožití 75 let s prosbou o další B. pomoc a 

ochranu pro celou rodinu 
 9:15  za rodiče Šoupalovy, Mikulkovy a celou živou a + rodinu 

10:45   za farníky  
17. 7:50    
18. 7:50    
19. 18:00   za Pavla Páleníka při příležitosti nedožitých 50 let 
20.  18:00  za rodiny Konečných a Vítkovu 
21. 7:50    
22. 7:50    

  18:00 za farníky 
23. 7:45   na poděk.P. Bohu za dar života s prosbou o B. požehnání pro celou rod. 

 9:15  za Ladislava Buriana, sestru Miladu a za živou a + rodinu 
10:45   za duše + rodiny Grünfeldové a Voldánové 

24.    mše sv. nebude 

25. 7:50   za rodiče, syny, vnoučata, bratra, + sestru a na jistý úmysl 
10:00   mše sv. pro charitu – stacionář 

26. 18:00   za rodiče Fišerovy, Jedličkovy a Pavla Janečka 

27.  18:00   
28. 7:50   za + Emilii Vrbovu při příležitosti nedožitých 100 let, rodinu 

Augustynovu a duše v o. 

29. 7:50    
  18:00 za + manžele Lerchovy a Horákovy  

30. 7:45   za + Josefa Koutného, sestru, rodiče a živou a + rodinu 
 9:15  za Bohuslava Mrňku, vnučku Pavlu, dvoje rodiče a živou a + rodinu  

10:45   za farníky 
31. 18:00   za Antonína Burgeta, rodiče a sourozence a duše v o.  

 

Bohoslužby v kaplích 

Ponikev 13.10. 18:00  
Březsko 14.10. 18:00  
Budětsko 21.10. 18:00  
Ochoz 28.10. 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:  

 

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.  
Rodina Čeplova ….………………………………………… … 4. nebo 5. 11.  
Manželé Dostálovi, paní  Marie Procházková…………..… .... 11. nebo 12. 11. 
Paní Jelínková a sl. Jelínková, paní Voglová ………………… 18. nebo 19. 11.  
Rodina Bílých ............................................................................ 25. nebo 26. 11. 
 

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 

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

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI JIŽ OD 25.10. 
Na základě žádosti našich biskupů adresované do Vatikánu mohou věřící v 

České republice obdržet plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před 
Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé. Pokud z vážných důvodů není možné 
navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, mohou věřící odpustky pro 
zemřelé získat již od 25. října do 1. listopadu. Toto dovolení bylo uděleno na 
následujících sedm let, tedy do roku 2026.  

Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou 
následující: 1) daný den přijmout eucharistii; 2) navštívit hřbitov a zbožně se 
pomodlit za zemřelé, 3) pomodlit se na úmysl Svatého otce; 4) v okruhu těchto 
dní přijmout svátost smíření.  

Dušičkové pobožnosti na hřbitovech jsou letos plánovány: Jesenec – neděle 30.10. 
ve 14:00; Konice – neděle 30.10. v 15:30; Skřípov – sobota 5.11. po večerní mši sv.  


