
   PŘEHLED VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB V KONICKÉM DĚKANÁTU 
 

          * bohoslužby určené převážně (ne výlučně) pro děti a jejich rodiny 
 

 

Farnost 24.12. 
(půlnoční) 

25.12. 
 

26.12. 
 

31.12. 
 

1.1. 
 

Bílá Lhota 16:00 11:00 11:00 - 11:00 

Bohuslavice 

Hvozd 

22.00 8:00 8:00 17:00 8:00 

- - 10:00 - - 

Bouzov 21:00 9:00 9:00 - 14:00 

Brodek u Konice 17:30 9:30 9:30 17:00 9:30 

Čechy p. Kosířem 21:00 10:45 10:45 - 10:45 

Cholina 21:00 9:30 9:30 16:00 9:30 

Chudobín 16:00 10:30 10:30 - 10:30 

Jesenec 16:00 * 9:15 9:15 - 9:15 

Kladky 20:30 11:00 11:00 - 11:00 

Konice 
22:00 7:45 

10:45 

7:45 

 

7:50 7:45 

10:45 

Laškov 
15:00 * 

24:00 

9:00 9:00 18:00 9:00 

Luká 24:00 10:30 10:30 - 9:00 

Měrotín 22:30 7:30 7:30 - 7:30 

Náměšť na Hané 
15:00 * 

22:00 

11:00 11:00 - 11:00 

Přemyslovice 22:30 7:30 7:30 16:30 7:30 

Ptení 22:00 10:30 10:30 18:00 10:30 

Senice 22:30 8:00 8:00 17:00 8:00 

Skřípov  - - 10:45 17:00 - 

Stražisko - 7:30 7:30 - 7:30 

Suchdol u PV 
15:30 * 

22:00 

8:00 8:00 19:00 8:00 

Stínava - 9:00 9:00 - 9:00 

Šubířov 16:00 11:00 11:00 - 11:00 

Vilémov 15:30 9:30 9:00 16:00 9:30 

 

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

 

Zpravodaj farností Jesenec, Konice a Skřípov 
Toto číslo vyšlo: 1. prosince 2022                                         
Redakce: P. František Urban, Martin Bílý, past. asist. 
Počet výtisků: 250, Vydáváno pro vnitřní potřeby farností  

Kontakt: Římskokatolická farnost Konice, 
Smetanova 101, tel.: 605 493 581 
e-mail: fakonice@ado.cz, www.farnostkonice.cz 

ZPRAVODAJ 
FARNOSTÍ 

JESENEC,  
KONICE A SKŘÍPOV 

Prosinec 2022 

 Vážení farníci,  
prožíváme adventní dobu, která nás má připravit na Vánoce, tj. na oslavu narození 
našeho Spasitele. Na jeho příchod čekaly dlouhé generace, především vyvolený národ, 
který ovšem v Ježíši Spasitele dosud nepoznal a nepřijal a stále na něj čeká. Ale i četná 
pokolení ze všech dalších národů v sobě nosí touhu po naplnění; nakonec každý 
člověk, každý z nás byť sebevíc skrytě a neuvědoměle vnímá svou neúplnost a 
nenaplněnost svého pozemského života a touží po něčem, co jej přesahuje. 
Vyprošujme si navzájem odvahu přijmout vánoční poselství církve, že Ježíš je 
zaslíbeným Spasitelem, kterého Bůh poslal, že právě On je naplněním toho, co nám 
chybí a čeho se nám nedostává. Jedině tak můžeme pravdivě slavit vánoční radost a 
zpívat známá slova „nám, nám narodil se“.  

Vánoční dobu zahájíme „půlnoční“ mší sv. Především pro děti a rodiny, ale nejen pro ně 
bude sloužena první letošní vánoční mše sv. 24.12. v 16:00 v Jesenci. V Konici bude letos 

„půlnoční“ začínat ve 22:00. Rozpis bohoslužeb farnosti i děkanátu naleznete v obvyklém 

přehledu. Advent i Vánoce plné naděje a radosti každému z Vás přeje 
P. František Urban 

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

Z ČINNOSTI CPR KÁNA V PROSINCI 2022 
V pátek 2. prosince po mši svaté a adoraci bude setkání seniorů ve společenství Klas 

na faře v Konici (vchod dole ze dvora). 
Modlitby matek budou v Konici ve středu 7., 14., 21. a 28. prosince v 7.45 hodin. 
Skupinka Modliteb matek v Ochozi se schází podle domluvy mezi maminkami. 

Modlitební společenství seniorů v Ochozi bude mít setkání 7., 14., 21. a 28. prosince  

ve společenském domě. 
Přednáška otce Ondřeje Horáčka v rámci putovního přednáškového cyklu „Poznej 

exhortaci Amoris laetitia a svůj děkanát“ se uskuteční v neděli 11. prosince v 
Jednově na faře nebo v klubovně. 

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

UPOZORNĚNÍ NA FARNÍ PLES 
Máte ještě volné večery v lednu příštího roku? Pak si zcela jistě rezervujte sobotní 
večer 21. 1. 2023 na farní ples, který bude jako v minulých letech probíhat 

v Kulturním domě v Jesenci. Termín vychází na víkend mezi 1. a 2. kolem 

prezidentských voleb. Chceme povzbudit k pomoci s přípravou plesu a k samotné 

účasti na něm každého z Vás, kdo se můžete a chcete zapojit. Bližší informace Vám 
ochotně podají p. Jaroslav Procházka, p. Jan Eyer, p. Jan Vogl a P. František Urban.  

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


BOHOSLUŽBY V PROSINCI 2022 
Den K J S Úmysl 
1.  17:00  na úmysl dárce 

2. 7:50   za Miroslava a Jarmilu Antlovy a pravnučku Martinu 

17:00   za Vojtěcha Blažka a rodiče Novákovy 

3. 7:50   za rodiče Dosedělovy 

  17:00 za Adélku a Jaroslava Zapletalovy 

4. 7:45   za farníky 

 9:15  za Josefa Švece, dvoje rodiče a živou a + rodinu  
10:45   za Filoménu Svobodovu, manžela a vnuka 

5. 7:50   na poděk. P. Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o B. požehnání pro celou r. 

6. 7:50   za rodinu Vrbovu a Studených a za živé a + z jejich rodin 

7. 17:00   za Jaroslava Synka, rodiče a živou a + rodinu 

8. 7:50   za Janu Ulmanovu, bratra a rodiče Jáchymovy 

 17:00   

9. 7:50   za Antonína Burgeta, rodiče a sourozence a duše v o. 

10.    mše sv. nebude 

  17:00 za živou a + rodinu Dočkalovu, Růžičkovu, Nevrlovu a Kaplánkovu 

11. 7:45   za + Josefa Kocourka, + rodiče Vrbovy a živou rodinu 

 9:15  za farníky 

10:45   za Jana Grulicha, jeho sourozence, celou živou a + rodinu a duše v o. 

12. 7:50   za rodiče, syny, vnoučata, bratra, + sestru a na jistý úmysl 
13. 7:50   za rodiče Čeplovy a Grulichovy a celou živou a + rodinu 

10:00   mše sv. pro charitu-stacionář 

14. 17:00   za + rodinu Vyhlídalovu a Foretovu a za duše v o. 

15.  17:00  za + manžela, rodiče, bratry a živou a + rodinu 

16. 7:50   za rodiče Pajchlovy, syna, zetě a duše v o. 

17. 7:50   za + Františka Blechtu a celou živou a + rodinu 

  17:00 za Jana Lutera 

18. 7:45   za + Františka Reitra, bratra, rodiče a rodinu Kalábovu   
 9:15  za živou a + rodinu Snášelovu a Trbuškovu a duše v o. 

10:45   za farníky 

19. 7:50   za rodinu Jemelíkovu, Janýškovu, za + rodiče a duše v o.  

20.    mše sv. nebude 

21. 17:00   za Pavla Páleníka a živou a + rodinu 

22.  17:00  za + Marii Vysloužilovu a živou a + rodinu Vysloužilovu a Navrátilovu 

23. 7:50   za živou a + rodinu Voglovu, Ševčíkovu a duše v o. 

24.  16:00  za farníky 

22:00   za živou a + rodinu Kočí 
25. 7:45   za živou a + rodinu Weisgerberovu, Spáčilovu a duše v o. 

 9:15  za Jana a Ludmilu Kvapilovy a duše v o. s prosbou o B.požehnání pro celou 
rodinu 

10:45   za Jiřinu a Ladislava Faltýnkovy, syna a duše v o.  

26. 7:45   za + Josefa Přecechtěla a rodiče 

 9:15  za Annu Koutnou, manžela a syna 

  10:45 za farníky 

27. 7:50   za Františka a Ludmilu Popelkovy a syna Josefa 

28. 17:00   za Anežku Drešrovu, manžela, rodiče a sourozence  
29.  17:00  na úmysl dárce 

30. 7:50   za Josefa Horáka, dva bratry, dvě švagrové a rodiče 

31. 7:50   na poděkování P.Bohu a P.Marii za 75 let života a 55 let manželství 
  17:00 za Jakuba Zapletala 

Bohoslužby v kaplích v zimním období nebudou. 

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…………………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.  
Rodina Čeplova ….………………………………………… … 6. nebo 7. 1.  
Manželé Dostálovi, paní  Marie Procházková…………..… .... 13. nebo 14. 1. 
Paní Jelínková a sl. Jelínková, paní Voglová ………………… 20. nebo 21. 1.  
Rodina Bílých ............................................................................ 27. nebo 28. 1. 
 

Pokud by některé skupince termín z jakéhokoli důvodu nevyhovoval, obraťte se, 
prosím, na organizátora úklidu nebo se navzájem domluvte na výměně služby. 

                                                                                                Anna Burgetová 
*************************************************** 

 

NEJLEPŠÍ VÁNOČNÍ DÁREK 
– PROSTŘI MÍSTO U VÁNOČNÍHO STOLU HLADOVĚJÍCÍMU DÍTĚTI 

Jestliže nevíte, co darovat letos pod stromeček, máme pro vás tip na dárek, 
který udělá radost všem lidem dobré vůle a navíc reálně mění lidské životy. 
Hnutí Mary´s Meals pomáhá už více než dvěma a čtvrt milionu dětí na 
celém světě. Poskytuje jim vydatné jídlo v místě jejich vzdělávání, aby se 
mohly lépe soustředit a hodně se toho naučily. To přináší naději příští 
generaci a doslova zachraňuje životy. Letos o Vánocích se můžete k hnutí 
připojit a prostřít jeden nebo i více virtuálních talířů u vašeho stolu za 
pouhých 459,- Kč. Tím zajistíte jídlo jednomu dítěti na celý školní rok. Stůl 
prostřete zakoupením tištěného nebo elektronického poukazu na e-shopu 

hnutí Mary´s Meals zde: https://eshop.marysmeals.cz/darkovy-poukaz-

misto-u-vanocniho-stolu/, případně navštivte www.mistouvanocihostolu.cz. 
 

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

Tříkrálová sbírka 2023 
proběhne v Konickém regionu tradičně 

ve dnech 6. až 8. ledna 2023. 

Sbírka bude zahájena Bohoslužbou slova s požehnáním koledníkům  
v pátek 6. ledna 2023 v 17:00 v Konickém farním kostele. 

Hlavním dnem koledy bude sobota 7. 1. 2023. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feshop.marysmeals.cz%2Fdarkovy-poukaz-misto-u-vanocniho-stolu%2F&data=05%7C01%7Cveronika.miskarikova%40Marysmeals.org%7Cea78cb827e924ebf2bb408dabe5d17a4%7C56bf9bbcbe8c4eb3bb18b7910154a096%7C0%7C0%7C638031604305625124%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dJWQ9UL8Ram3bxVoqWfE4pK%2FHNM3DY1RrHiyUH559OQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feshop.marysmeals.cz%2Fdarkovy-poukaz-misto-u-vanocniho-stolu%2F&data=05%7C01%7Cveronika.miskarikova%40Marysmeals.org%7Cea78cb827e924ebf2bb408dabe5d17a4%7C56bf9bbcbe8c4eb3bb18b7910154a096%7C0%7C0%7C638031604305625124%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dJWQ9UL8Ram3bxVoqWfE4pK%2FHNM3DY1RrHiyUH559OQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mistouvanocihostolu.cz%2F&data=05%7C01%7Cveronika.miskarikova%40Marysmeals.org%7Cea78cb827e924ebf2bb408dabe5d17a4%7C56bf9bbcbe8c4eb3bb18b7910154a096%7C0%7C0%7C638031604306406332%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YudVQPzvH%2BUzOpo3zZwaQa6dPrKY0mKNs4jwmZSSsgw%3D&reserved=0

