
DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI V OBCÍCH DĚKANÁTU KONICE 
obec den v r. 2022 poznámka 
Bílá Lhota 30.10. 11:00 mše sv., poté hřbitov 

Bohuslavice 6.11. 14:00 hřbitov 

Bouzov 2.11. 18:00 mše sv.  
Brodek u Konice 5.11. 14:30 mše sv., poté hřbitov 

Čechy pod Kosířem 6.11. 14:30 hřbitov 

Hvozd 5.11. 15:30 mše sv., 16:30 hřbitov 

Cholina 6.11. 15:00 hřbitov 

Chudobín 30.10. 13:00 (po mši sv.) hřbitov 

Jesenec 30.10. 14:00 hřbitov 

Kladky 6.11. 12:00 hřbitov 

Konice 30.10. 15:30 hřbitov 

Laškov 1.11. 17:00 hřbitov 

Loučany 5.11. 14:30 hřbitov 

Luká 30.10. 14:00 hřbitov 

Měrotín 2.11. 16:00 hřbitov, 16:45 mše sv.  
Náměšť na Hané 5.11. 14:30 hřbitov 

Olbramice 31.10. 16:00 mše sv., 17:00 hřbitov 

Pěnčín  5.11.  17:00 hřbitov 

Přemyslovice 30.10. 14:30 hřbitov 

Ptení 1.11. 15:00 hřbitov 

Stražisko 30.10. 15:00 hřbitov 

Senice na Hané 6.11. 14:00 hřbitov 

Skřípov 5.11. 17:00 mše sv., poté hřbitov 

Stínava 2.11.  15:00 hřbitov 

Suchdol 6.11. 14:30 mše sv., poté hřbitov 

Šubířov 6.11. 11:00 mše sv., poté hřbitov 

Vilémov 2.11. 17:00 mše sv., 17:45 hřbitov 
 

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

Rozvrh přednášek v programu „Poznej exhortaci Amoris laetitia a svůj děkanát“ 
 

20.11. v 16:00 Konice úvod a 1. kapitola P. František Urban 

11.12. v 16:00 Jednov 2. kapitola P. Ondřej Horáček 

15.1. v 16:00 Senice n.H. 3. kapitola P. Martin Mališka 

19.2. v 16:00 Ptení 4. kapitola P. Jaroslav Endlicher 

19.3. v 16:00 Laškov 5. kapitola P. Roman Vlk 

23.4. v 16:00 Měrotín 6. kapitola P. Metoděj Hoffman 

21.5. v 17:00 Bohuslavice 7. kapitola P. Pawel Zaczyk 

18.6. v 17:00 Konice 8. a 9. kapitola P. František Urban  
Přijďte načerpat z myšlenek papeže Františka a posílit společenství modlitby za naše 
rodiny, které tolik potřebují Boží požehnání a odvahu vydávat svědectví o Kristu. 
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ZPRAVODAJ 
FARNOSTÍ 

JESENEC,  
KONICE A SKŘÍPOV 

Listopad 2022 

 Vážení farníci,  
zvláště začátkem listopadu projevujeme lásku k našim zemřelým, když 

navštěvujeme hřbitovy a modlíme se za ty, kdo nás již na věčnost předešli. 
Projevem lásky k nim je i to, že pro ně získáváme plnomocné odpustky a aktivně 
jim pomáháme odčiňovat viny, které jim brání v dosažení plné blaženosti.  

Vzpomínku na naše zemřelé můžeme obohatit i jinak: chci Vás pozvat na 

přednášku, která se uskuteční při příležitosti 50. výročí od úmrtí Mons. Josefa 

Hloucha, 9. biskupa českobudějovického, a to v sobotu 12.11. od 13:00 v Konici 

na faře. Pan biskup Hlouch působil krátký čas v Kladkách a v Jesenci a v současné 
době je zahájen proces jeho blahořečení. Popovídat nám o tomto svědkovi víry a 
lásky Boží přijede p. profesor Martin Weis, který má celý proces blahořečení p. 
biskupa na starosti, a je pro toto svědectví odborníkem na slovo vzatým. 

Lásku máme projevovat nejen zemřelým, ale i živým. K tomu směřuje i 
pozvání na přednášky o rodině na základě exhortace Amoris laetitina (O lásce 
v rodině) papeže Františka, které si pro vás připravili kněží našeho děkanátu ve 
spolupráci s děkanátním Centrem pro rodinu. Přednášky jsou určeny pro manžele, 
rodiče i ty, kdo o manželství uvažují. Budou se konat jednou za měsíc od listopadu 
počínaje vždy v neděli, místa, časy a osoby přednášejících jsou uvedeny v následné 

tabulce a plakátku, popř. na farním webu. Kéž i tyto přednášky pomohou 
prohloubit lásku v našich rodinách, jak si to papež František přeje. 

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

Z ČINNOSTI CPR KÁNA V LISTOPADU 2022 

Modlitby matek budou v Konici ve středu 2., 9., 16., 23. a 30. listopadu v 7.45. 

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

Modlitební společenství seniorů v Ochozi bude mít setkání 2., 9., 16., 23. a 30. 

listopadu   ve společenském domě. 
V pátek 4. listopadu 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 23. listopadu  

v 17:00. 

Přednáška otce Františka Urbana v rámci putování „Poznej exhortaci Amoris 
laetitia a svůj děkanát“ se uskuteční v neděli 20. listopadu v Konici na faře. 

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


BOHOSLUŽBY V LISTOPADU 2022 

Den K J S Úmysl 
1. 7:50   za rodiče a prarodiče z obou stran a duše v o. 

 17:00  za maminku a babičku a za + z rodiny 

2. 

 

7:50   za + Karla Klváčka, syny a celou rodinu 

 17:00  za rodiče Vařekovy, syna, dceru, zetě, vnučku a živou a + rodinu 

3.  17:00  za Marii a Fr. Štefanovy, syna Pavla, ž..a + r. Štefanovu, Konečnou a Skopalovu  
4. 7:50   za Marii a Josefa Slováčkovy a + sourozence  

17:00   za pracovníky a klienty charity 

 

5. 

7:50   na poděkování P. Bohu za všechny milosti s prosbou o B. požehnání a 
ochranu P. Marie pro celou rodinu 

  17:00 na poděk. za 80 let života s prosbou o B.pomoc a ochranu do dalších let 
 

6. 
7:45   za farníky 

 9:15  za rodiče Chytilovy a Popelkovy a celou živou a + rodinu  
10:45   za rodinu Eyerovu a Pavlasovu  

7. 7:50   za duše v o., na které nikdo nepamatuje 

8.    mše sv. nebude 

9. 17:00   za rodiče Ludmilu a Františka Ullmanovy 

10.  17:00  za rodiče Hádrovy a duše v o.  

11. 7:50   za + manžela a syna Miroslava 

12. 7:50    

  17:00 za živé a + členy živého růžence na Skřípově 

 
13. 

7:45   za Josefa Spurného, dceru Ludmilu a oboje rodiče  
 9:15  za farníky 

10:45   za Ladislava a Janu Růžičkovy, jejich rodiče a dar zdraví pro děti 
14.    mše sv. nebude 

15.    mše sv. nebude 

16. 17:00   za živou a + rodinu Voglovu a duše v o. 

17.  17:00  za + Petra Lexu a duše v o. 

18. 7:50   za + Josefa Kocourka, + rodiče Vrbovy a živou rodinu 

19. 7:50   na poděkování P. Bohu za dar zdraví s prosbou o ochranu celé rodiny 

  17:00 za Miloslava Grulicha, rodiče a sourozence 

 
20. 

7:45   za + Marii Machačovu, + rodiče, sestry a duše v o.   

 9:15  za živou a + rodinu Burianovu, Hradilovu, Kubalčíkovu a Suchomelovu 

10:45   za farníky 

21. 7:50   za Petra Kapce, oboje rodiče a za bratra Josefa 

22. 9:30   za + kněze našeho děkanátu 

23. 17:00   za rodinu Štaffovu a Hanušovu 

24.  17:00  za Josefa a Danuši Kvapilovy, za Marii Hejlovu a rodiče z obou stran 

25. 7:50   za Jana Ševčíka, rodiče, prarodiče a duše v o. 

26. 7:50   na úmysl dárce 

  17:00 za farníky 

 
27. 
 

7:45    

 9:15  za ž. a + r. Hajkrovu, Staroštíkovu a Holubovu, za živé a + přátele a duše v o. 

10:45   za manžele Boženu a Josefa Tylšarovy a duše v o.  

28. 7:50   za rodiče, syny, vnoučata, bratra, + sestru a na jistý úmysl 
29. 7:50   na úmysl dárce 

30. 17:00   za živou a + rodinu Krejčí a duše v o 

Bohoslužby v kaplích 
Budětsko 11.11. 17:00  

Březsko 18.11. 17:00  

Ochoz 25.11. 17:00  

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 ….………………………………………… … 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. 

Paní Hušková, Opletalová, Voglová a Vrbová………………...…2. nebo 3. 12. 
Paní Břízová, Matoušková, Ohlídalová a Veselá .…………….. 9. nebo 10.12.  
Paní Burgetová, Grulichová, Novotná a Veselá ...………… … 16. nebo 17. 12. 
Paní Frantlová, Hertlová, Tobolová a Zajíčková .....…………. před Vánocemi 
Rodina Krampolova …………….. ……………………… …..  30. nebo 31. 12.  
 

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 

 

******************************************* 
Z PADERBORNU DO JESENCE 

Dne 15. 10. 2022 jsme v našem farním kostele sv. Libora v Jesenci přivítali velmi 
vzácnou návštěvu. Až z německého Paderbornu k nám zavítali světící biskup Matthias 
König, kněz Jürgen Hülseweh, jáhen Adrian Koczy a ceremonář Patrik Glückert. Již od 
konce devadesátých let existuje „družba“ mezi německou farností Paderborn a farností 
Jesenec. A společný jmenovatel? Svatý Libor. V minulosti již několikrát proběhly 
návštěvy a vzájemná setkání a jsme proto velmi rádi, že na obou stranách je snaha a 

vůle ve spolupráci a setkávání i nadále pokračovat a prohlubovat přátelství. Toto 
mimochodem zaznělo několikrát i během sobotního setkání. Naši milí hosté 
z Německa přijeli do Brna, kam je pozvaly sestry Klarisky. Ty slavily 25. výročí 
založení kláštera a mají na Paderborn také vazby. Byli jsme proto velmi rádi, že hlavně 
díky jáhnu Adrianu Koczymu němečtí přátelé využili příležitost a zavítali k nám do 

Jesence. V 9:30 jsme ve skromnějším počtu, ale neméně slavnostně prožili mši svatou, 
kterou celebroval světící biskup Matthias König. Po mši svaté jsme se společně vyfotili 
a krátce se všichni setkali. Poté následovalo pohoštění ve Dzbeli, které proběhlo ve 
velmi přátelském duchu a na které budeme ještě dlouho vzpomínat. Poté naši milí 
hosté pokračovali do Olomouce, kde se setkali s Mons. Josefem Nuzíkem, 

administrátorem naší arcidiecéze. Před tím než odjeli, tak jsme si slíbili, že se budeme 
snažit v co nejbližší době setkání zopakovat, ať už u nás v Jesenci, či v Paderbornu. 

Svatý Libor spojuje národy a staví mosty mezi nimi. My máme díky němu a milosti 
Boží to štěstí, že to můžeme zažívat teď a tady.                          Lenka Hádrová 


