
CO MOHU UDĚLAT PRO JEDNOTU? 
Mnozí křesťané by na tuto otázku zřejmě dali odpověď: modlit se. Každoročně přece 

prožíváme týden modliteb za jednotu křesťanů (18.-25.ledna). Tato odpověď je správná, ale 
ne zcela úplná. Co ještě dalšího? Inspirací nám může být zamyšlení papeže Františka, které 
pochází z jeho encykliky Fratelli tutti (okružní list vydaný v říjnu r. 2020). 

Konzumistický individualismus vede k mnoha bezprávím. Druzí lidé jsou považováni 
za pouhé překážky našeho příjemného klidu. A tak s nimi nakonec zacházíme jako s 
nepříjemnostmi a stáváme se stále agresivnějšími. To se projevuje ještě víc v dobách krizí, 
katastrof a strádání, kdy jsme v pokušení uvažovat na způsob starého rčení “zachraň se, 
kdo můžeš”. Ale také tehdy se můžeme rozhodnout projevovat laskavost. Ti, kdo tak činí, 
stávají se zářícími hvězdami ve tmě. 

Laskavost nás osvobozuje od krutosti, která někdy nakazí lidské vztahy, od úzkosti, 
která nám brání myslet na druhé, od zběsilé hektické činnosti, která zapomíná na to, že 
druzí mají také právo být šťastní. Dnes často nenacházíme čas ani energii na to, abychom 
se zastavili a byli k druhým laskaví, abychom řekli „promiň,“ „odpusť“, „děkuji“. Ale 

občas se jako zázrakem objeví laskavý člověk, který je ochoten odložit své obavy a starosti 
stranou a projevit zájem, obdarovat úsměvem, říct povzbudivé slovo, uprostřed všeobecné 
lhostejnosti naslouchat. Jestliže se o to snažíme v každodenním životě, jsme schopni utvářet 
zdravý společný život, ve kterém lze překonávat nepochopení a předcházet sporům. 
Prokazování laskavosti není nějaká nevýznamná drobnost ani nějaký povrchní projev 
šosáctví. Protože laskavost předpokládá uznání a úctu k druhým, proměňuje – stává-li se 

kulturou – ve společnosti hluboce životní styl, sociální vztahy a způsoby, jakými se vede 
diskuse o idejích a jak se vzájemně porovnávají. Laskavost usnadňuje hledání konsensu a 
otevírá nové cesty tam, kde zatrpklost boří všechny mosty.  

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

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. 
*************************************************** 
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ZPRAVODAJ 
FARNOSTÍ 

JESENEC,  
KONICE A SKŘÍPOV 

Leden 2023 
Vážení farníci,  
zahajujeme nový rok tradičně slavností Matky Boží, Panny Marie. Tento den je 

vyhlášen jako den modliteb za mír ve světě. Ve svém poselství, vydaném k tomuto 
dni, nás papež František vybízí k naději: „I když se události našeho života zdají být 
tak tragické a my se cítíme být zatlačeni do temného a tíživého tunelu 
nespravedlnosti a utrpení, jsme povoláni k tomu, abychom si uchovali srdce 

otevřené pro naději a důvěřovali Bohu, který se zpřítomňuje, doprovází nás s 
něhou, podporuje nás v naší únavě a především usměrňuje naši cestu.“ 

Do nového roku 2023 přeji každému z vás hojnost Božího požehnání, v němž je 
zahrnuto vše ostatní: zdraví těla i duše, pokoj Kristův a nezbytná naděje, že Bůh se 
na našem životě oslaví, pokud mu k tomu dáme příležitost. Uchovat si srdce 
otevřené pro naději, jak k tomu vyzývá náš Svatý otec, obnovovat v tomto postoji 
své srdce, to vyžaduje obrovskou odvahu. Děkuji vám všem, kdo ji prokazujete a 
uskutečňujete v obyčejných příležitostech všedních dní. Dá-li Bůh, i v letošním 
roce budeme mít těchto příležitostí mnoho, kéž je využijeme a rosteme v naději na 
plnost života s Ním.                                                         

P. František Urban 
 

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

ZMĚNY V NOVÉM ROCE 
Od ledna roku 2022 je v Konici sloužena pravidelně ranní mše sv. v sobotu. 

Jaké změny nastanou od ledna letošního roku? Pár jich bude... Jedna již byla 
ohlášena: z důvodu odchodu paní Anny Burgetové z děkanátního Centra pro 
rodinu bude toto centrum prozatím uzavřeno. Paní Burgetové děkuji jménem svým, 
všech kněží děkanátu i jménem všech farníků, s nimiž se během své 9-leté činnosti 
v této službě setkávala, za veškerou službu pro Boží království. Vzniklou situaci 
nám zatím pomohou překlenout občasné nabídky z děkanátních center v Prostějově 
či Olomouci (např. nedávné pozvání na aktivitu Manželské večery, která bude 
zahájena v průběhu ledna v Prostějově). 

Senioři se budou nadále setkávat v Konici i v některých dalších farnostech, jak 
byli zvyklí. Pokračovat bude v Konici v novém roce i výuka náboženství: paní 
Irena Bílá převzala výuku ve 4.-5. třídě, za což jí velmi děkuji, já budu zatím 
vyučovat náboženství v 1.-2. třídě.  

Od ledna přestanou v Konici mše sv. s kytarovým doprovodem (většinou 
poslední středu v měsíci) a prozatím nebude provozován ani příměstský tábor, 
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který se konal pod záštitou zmíněného centra. K dispozici je aspoň několik turnusů 
podobných táborů, které v Konici pořádá Mateřské centrum Srdíčko.   

Po delší době přemýšlení jsem se rozhodl od ledna 2023 zrušit pravidelnou mši 
sv. v úterý ráno. Tento den, pokud na něj nepřipadne nějaká slavnost, budou 
slouženy pouze mše sv. pro stacionář, který zajišťuje zdejší charita. Na tyto 
bohoslužby (bývají 1x měsíčně v 10:00 v Konici na faře) jste samozřejmě zváni.  

Od letošního roku přestane být slavena i večerní mše sv. na 1. pátek v měsíci. 
Kdo by chtěl být přítomen na adoraci spojené se zasvěcením Nejsvětějšímu Srdci 
Ježíšovu, může tak učinit na 1. pátek ráno v Konici, popř. ve čtvrtek předtím 
v Jesenci nebo v sobotu poté na Skřípově. Tyto tři příležitosti adorace, navazující 
na mši sv., zůstávají zachovány jako v minulosti.  

Další změna se týká návštěv nemocných: od ledna počínaje budu pravidelně 
navštěvovat nemocné v Konici na 1. pátek v měsíci, zatímco návštěvy nemocných 
v okolních obcích kolem Konice budou přesunuty na 2. pátek v měsíci. 
Momentálně navštěvuji měsíčně cca. 20 nemocných bratří a sester (nepočítaje 10-
15 návštěv ve čtvrtek v Jesenci). Právě díky rozdělení tohoto počtu na dva pátky se 
mohou bez zbytečných ohledů hlásit i další naši nemocní farníci z Konice i jejího 
okolí, kteří mají o návštěvu kněze zájem.  

Úřední hodiny na faře v Konici zůstávají zachovány. K dispozici jsem vám 
každou středu v čase 15:00-16:30. Zachováno zůstává jistě mnoho dalšího. Abych 
jenom nerušil a neměnil, nabízím též něco nového: od letošního roku začne 
náboženství pro dospělé. Tedy ne jako ve škole, kde bývá náboženství uvedeno na 
vysvědčení… Zde bude možné prohloubit a rozšířit svou víru, vzájemně se více 
setkávat a ve víře posilovat. Začali bychom od února – setkání budou bývat na faře 
každou středu večer po mši svaté. Podoba těchto setkání bude ještě upřesněna, 
záleží na zájmu zúčastněných… Již nyní zvu na toto „sebevyučování“ každého 
z vás.                                               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. Prosím další ochotné farníky, aby se přihlásili do této služby 
farnosti. Rozpis úklidu kostela na nejbližší týdny:  

 

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. 
Paní Hušková, Opletalová, Voglová a Vrbová…………………3. nebo 4. 2. 
Paní Břízová, Matoušková, Ohlídalová a Veselá .…………….. 10. nebo 11.2.  
Paní Burgetová, Grulichová, Novotná a Veselá ...………… … 17. nebo 18. 2. 
Paní Frantlová, Hertlová, Tobolová a Zajíčková .....………….  24. nebo 25. 2. 
Rodina Krampolova …………….. ……………………… …..  3. nebo 4. 3.  
 

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.          

A. Burgetová 

BOHOSLUŽBY V LEDNU 2023 
Den K J S Úmysl 

 
1. 

7:45   za farníky 
 9:15  za ochranu P.Marie pro celou rodinu, přátele a dobrodince 

10:45   na poděk.P.Bohu za 88 let života, za živ. a + rodinu Kutou a Koudelkovu a do. 
2. 7:50   za živé a + spolupracovníky a spoluobčany 
3.    mše sv. nebude 
4. 17:00    
5.  17:00  za Miloslava Fiedlera, Anežku a Bohuslava Dostálovy a živou a + rodinu  
6. 7:50   za všechny + přátele a za dobrodince 

17:00   bohoslužba slova a požehnání koledníkům TKS 2023 

7. 7:50   za + rodinu Hofmanovu a duše v o. 
  17:00 za Jarmilu a Josefa Sedláčkovy 

 

8. 

7:45   za + Antonína Burgeta, manželku Emílii a živou a + rodinu 
 9:15  za farníky 

10:45   na poděk.za 70 let života s prosbou o B.pomoc a ochranu a všechny dobrodince 
9. 7:50   za + Jana Štaffu a celou živou a + rodinu Štaffovu 

10.    mše sv. nebude 
11. 17:00   za Rostislava Machače, rodiče z obou stran, dva bratry a duše v o. 
12.  17:00  za + rodiče Marii a Václava Navrátilovy, celou živou a + rodinu a duše v o. 
13. 7:50   za + syna, manžela a duše v o.  
14. 7:50   za živé a + kněze, kteří sloužili v naší farnosti 

  17:00 za živou a + rodinu Skulilovu, Schönovu a Všetičkovu 
 

15. 

7:45   na poděkování dárcům, koledníkům a organizátorům tříkrálové sbírky 
 9:15  za Marii a Antonína Navrátilovy a živou a + rodinu 

10:45   za farníky 
16. 7:50    
17.    mše sv. nebude 
18. 17:00    
19.  17:00  za živou a + rodinu Lexovu a Hrouzovu 
20. 7:50    
21. 7:50    

  17:00 za farníky 
 

22. 

7:45   za živou a + rodinu Tobolovu, Císarikovu a duše v o.  
 9:15  za + rodiče Vařekovy, Květenských a vnuka Radka 

10:45   za synovce Davida 
23. 7:50    
24.    mše sv. nebude 
25. 17:00   na poděk. za všechny milosti s prosbou o B.pož. a ochranu P.Marie pro celou r. 
26.  17:00  poděkování za všechny milosti s prosbou o B.požehnání pro celou rodinu 
27. 7:50   za + manžela, sestru, bratra, rodiče a duše v o.  
28. 7:50   na jistý úmysl, za syna a živou a + rodinu  

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

29. 

7:45   za živou a + rodinu Jevických a duše v o. 
 9:15  za členy živého růžence v Jesenci 

10:45   za farníky 
30. 7:50   za + Slavomíra Nepožitka, rodiče a duše v o.  
31.    mše sv. nebude 

V pořadu bohoslužeb mohou nastat změny, v tom případě budou ohlášeny při nedělní mši svaté. 


