
STRUČNÝ PŘEHLED HOSPODAŘENÍ 
Podobně jako v srpnovém Zpravodaji zveřejňujeme některé informace o hospodaření našich 

farností od července do prosince roku 2022. Připojen je i krátký komentář a výhled do budoucna. 
V tabulce nejsou zahrnuty všechny položky hospodaření, např. drobné nákupy kartou, úroky aj. 

  

Farnost – hospodaření od 1. 7. do 31. 12. 2022 Jesenec Konice Skřípov 
PŘÍJMY - sbírky účelové (vyhlášené a později odeslané) 22.120,- 29.420,- 5.350,- 

sbírky ostatní (zůstávající na účtu farnosti) 115.420,- 355.402,- 25.176,- 
dary (na květiny, na opravy, na provoz) 44.917,- 103.000,- 20.000,- 
přeplatky za energie 1.624,- 16.470,-  4.828,- 
nájmy, pachtovné 598,- 55.421,- 2.261,- 

Příjmy k 31.12.2022 celkem 184.679,- 559.713,- 57.615,- 
VÝDAJE - sbírka na misie 14.000,- 18.670,- 2.680,- 

sbírka na charitu 8.120,- 10.750,- 2.670,- 
zálohy na energie 45.797,- 78.732,- 20.552,- 
další (pojištění, liturgie, adm. výdaje, PO, revize) 22.721,- 40.072,- 14.457,- 
opravy ve farnosti      - 270.055,-      - 

Výdaje k 31.12.2022 celkem 90.638,- 418.279,- 40.359,- 
rozdíl příjmů a výdajů 94.041,-   141.434,- 17.158,- 

 

 

Opravy ve farnostech 
V Jesenci jednáme v současnosti s Olomouckým krajem o dořešení majetkoprávního stavu 

zvoničky, která je umístěna v parku za kostelem. V kostele proběhly během 2.poloviny r. 2022 
drobné úpravy elektroinstalace, zabezpečení a požární ochrany (vyúčtovány v kolonce „další“).  

Na Skřípově v kostele i na faře rovněž probíhají drobné opravy elektroinstalace a úpravy 
týkající se požární ochrany.  

Opravy v Konici v uplynulém období zahrnovaly rekonstrukci zábradlí mezi kostelem a 
farou, částečnou opravu kněžského hrobu na hřbitově a některé další práce na faře. Doplaceny 
byly práce za výměnu elektroinstalace na faře (cca. 225.000,- Kč). Práce kolem úprav kněžského 
hrobu budou zaplaceny až v letošním roce (v tabulce nejsou zahrnuty). V nejbližší době nás čeká 
ještě oprava koupelny v přízemí fary a další drobné opravy vnitřních prostor. Částečně byla také 
vytříděna farní knihovna. Avizovanou rekonstrukci kuchyně jsem se rozhodl odložit, i z důvodu 
jiných pastoračních prací v letošním roce (biřmování, náboženství pro dospělé, úřední činnost).  

Chci poděkovat členům pastoračních a ekonomických rad našich farností i všem dalším 
farníkům za dosavadní spolupráci a pomoc. Rovněž srdečné Pán Bůh zaplať za štědrou podporu 
Vás všech při nedělních sbírkách. O dalších záměrech a hospodářských výsledcích v našich 
farnostech budete opět informováni, nejpozději v srpnovém Zpravodaji.         P. František Urban 

 

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

PŘÍPRAVA NA MANŽELSTVÍ 
Kněžím našeho děkanátu pomáhá v přípravě snoubenců v současnosti manželský pár 

František a Blanka Hájkovi (Ochoz 56, tel. 733 754 143). Příprava zahrnuje 8 setkání: polovinu 
má na starosti duchovní správce a další polovinu uvedený manželský pár. Pro jarní přípravu 
nabízejí manželé Hájkovi snoubencům tyto termíny 10.3., 23.3., 28.4. a 19.5., a to vždy v 18:00.   
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ZPRAVODAJ 
FARNOSTÍ 

JESENEC,  
KONICE A SKŘÍPOV 

Únor 2023 
Vážení farníci,  
na den P.Marie lurdské, 11.února slavíme Světový den nemocných. I tímto způsobem 

projevuje církev úctu a lásku našim nemocným bratřím a sestrám. Patří mezi ně ti, kteří byli 
aktivní ve své službě pro farnost dlouhou dobu a pravidelně se zúčastňovali bohoslužeb, ale 
nyní už nemohou. Ti, kteří své bolesti, nemoci a utrpení spojují - třeba i neuvědoměle 
s obětí našeho jediného Velekněze, Pána Ježíše, a tak pomáhají zachraňovat svět.  

V naší farnosti aktuálně navštěvuji jednou za měsíc některé naše nemocné a přináším 
jim svátostnou posilu, sv.přijímání. V Konici jsou to konkrétně: manželé Josef a Jaroslava 
Hoffmanovi, manželé Jan a Marie Janečkovi, paní Helena Dosedělová, paní Ludmila 
Nepožitková, paní Marie Koutná, paní Emílie Kutá a její dva vnuci Zdeněk a Helena 
Vodákovi, paní Marie Greplová, paní Ludmila Šimková, paní Anna Synková a paní Ilona 
Štaffová. V Březsku navštěvuji pravidelně paní Marii Staňkovou, v Čuníně pana Stanislava 
Machače, paní Anežku Machačovou a paní Marii Grulichovou; na Štarnově patří 
k nemocným paní Marie Dosedělová a paní Marie Grulichová, dále na Nové Dědině jsou to 
paní Božena Vybíralová s dcerou paní Marií Studenou a paní Marie Štafová. Některé 
nemocné navštěvuji příležitostně, jako paní Ludmilu Maxiánovou z Budětska nebo paní 
Anežku Přecechtělovou z Konice.  

V Jesenci (ve čtvrtek před 1.pátkem) navštěvuji paní Marii Pinkavovou a cca. dalších 
10 nemocných ve zdravotnickém zařízení, umístěném v budově zdejšího zámku.  

Naši milí nemocní, chci popřát každému z Vás hodně Božích milostí, ochrany Panny 
Marie a zdraví duše i těla. Jménem našich farností děkuji každému z Vás za vše, co pro 
Boží království zde na zemi konáte. Pamatuji na Vás při modlitbě i při mši sv. za farníky, 
kterou sloužím ve svěřených farnostech každý týden.  

Zároveň chci povzbudit další naše nemocné, kteří jsou již delší čas bez svátostné posily, 
aby se nebáli a případně požádali o návštěvu kněze. Přestože každý kněz v pastoraci má 
mnoho různých starostí a povinností, návštěvy nemocných rozhodně nepatří mezi okrajové 
aktivity. Vždyť ve své pastýřské službě jen napodobujeme Dobrého Pastýře Krista, který se 
s láskou sklání právě k těm nejslabším a nejzranitelnějším.  

                                                              P. František Urban 

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

DUCHOVNÍ ZÁVĚŤ BENEDIKTA XVI 
Na konci roku 2022 odešel z tohoto světa Joseph Ratzinger, který v letech 2005-2013 

jako Benedikt XVI. vykonával službu papeže a římského biskupa. Pro připomenutí a jako 
výzvu k modlitbě za něj a za církev přinášíme jeho Duchovní závěť. Jedná se o text, který 
napsal emeritní papež již v r. 2006, ale zveřejněn byl až po jeho úmrtí 31.12.2022):  

„Když se v této pozdní hodině svého života ohlédnu za desetiletími, která jsem prožil, 
vidím především, kolik důvodů mám k vděčnosti. Obzvlášť děkuji samotnému Bohu, dárci 
každého dobrého daru, který mi dal život a provázel mě různými okamžiky zmatku; 

mailto:fakonice@ado.cz
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vždycky mě zvedl, když jsem začal upadat, a vždycky mi znovu dal světlo své tváře. 
Zpětně vidím a chápu, že i temné a únavné úseky této cesty byly pro mou spásu a že právě 
na nich mě dobře vedl. 

Děkuji svým rodičům, kteří mi dali život v těžké době a kteří mi za cenu velkých obětí 
svou láskou připravili nádherný domov, který jako jasné světlo dodnes ozařuje všechny mé 
dny. Jasná víra mého otce nás děti naučila věřit a jako ukazatel vždy stála pevně uprostřed 
všech mých vědeckých úspěchů; hluboká oddanost a velká dobrota mé matky jsou 
odkazem, za který jí nemohu dostatečně poděkovat. Moje sestra mi po celá desetiletí 
nezištně a s láskyplnou péčí pomáhala; můj bratr mi s jasností svých úsudků, rázným 
rozhodnutím a klidným srdcem vždy ukazoval cestu; bez tohoto stálého předcházení 
a doprovázení bych nenašel správnou cestu. 

Ze srdce děkuji Bohu za mnoho přátel, mužů i žen, které vždy postavil vedle mě; za 
spolupracovníky ve všech etapách mé cesty; za učitele a studenty, které mi dal. Vděčně je 
všechny svěřuji Jeho dobrotě. A chci poděkovat Hospodinu za svou krásnou vlast 
v bavorském Předalpí, v níž jsem vždy viděl zářit nádheru samotného Stvořitele. Děkuji 
lidem své vlasti, protože jsem v nich znovu a znovu zakoušel krásu víry. Modlím se, aby 
naše země zůstala zemí víry, a prosím vás, drazí krajané: nenechte se od víry odvrátit. 
A nakonec děkuji Bohu za všechnu krásu, kterou jsem mohl zažít ve všech etapách své 
cesty, ale především v Římě a v Itálii, která se stala mou druhou vlastí. 

Všechny, kterým jsem nějakým způsobem ublížil, prosím ze srdce o odpuštění. 
To, co jsem dříve řekl svým krajanům, říkám nyní všem, kteří jsou v církvi svěřeni do 

mé služby: Stůjte pevně ve víře! Nenechte se zmást! Často se zdá, jako by věda - přírodní 
vědy na jedné straně a historické bádání (zejména exegeze Písma svatého) na straně druhé - 
dokázala nabídnout nezvratné výsledky, které jsou v rozporu s katolickou vírou. Zažil jsem 
proměny přírodních věd už dávno a mohl jsem vidět, jak naopak zmizely zdánlivé jistoty 
proti víře, které se ukázaly být nikoli vědou, nýbrž filozofickými výklady, které se vědy 
týkají jen zdánlivě; stejně jako se na druhé straně právě v dialogu s přírodními vědami 
naučila i víra lépe chápat hranice rozsahu svých nároků, a tím i svou specifičnost. Již 
šedesát let sleduji cestu teologie, zvláště biblických věd, a se střídáním různých generací 
jsem viděl, jak se teze, které se zdály neotřesitelné, hroutí a ukazují se být pouhými 
hypotézami: liberální generace (Harnack, Jülicher atd.), existencialistická generace 
(Bultmann atd.), marxistická generace. Viděl jsem a vidím, jak se ze spleti hypotéz vynořila 
a znovu vynořuje rozumnost víry. Ježíš Kristus je skutečně cesta, pravda a život - a církev 
se všemi svými nedostatky je skutečně jeho tělem. 

Nakonec pokorně prosím: modlete se za mě, aby mě Pán navzdory všem mým hříchům 
a nedostatkům přijal do věčných příbytků. Za všechny, kteří jsou mi svěřeni, se den co den 
z celého srdce modlím.“                                                                    Benedictus PP XVI 

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

ÚKLID VE FARNÍM KOSTELE V KONICI - rozpis 
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.  
Rodina Čeplova ….………………………………………… … 10. nebo 11. 3.  
Manželé Dostálovi, paní Marie Procházková…………..… .... 17. nebo 18. 3. 
Paní Jelínková a sl. Jelínková, paní Voglová ………………… 24. nebo 25. 3.  
Rodina Bílých ............................................................................ 31. 3. nebo 1. 4. 

BOHOSLUŽBY V ÚNORU 2023 
Den K J S Úmysl 
1. 7:50   za živou a + rodinu Krejčí a duše v o. 
2. 7:50   na jistý úmysl a za živou a + rodinu 

 17:00  za živou a + rodinu Křížkovu, Konečných, Vítkovu a na poděkování za 
dar zdraví 

3. 7:50   za uzdravení nemocné osoby 
4. 7:50   na úmysl dárce 

  17:00 za živou a + rodinu Dočkalovu, Nevrlovu, Růžičkovu a Kaplánkovu 
5. 7:45   za farníky 

 9:15  za syna Miroslava, rodiče z obou stran a celou živou a + rodinu 
10:45   za + Jiřího Lenfelda a živou a + rodinu 

6. 7:50   za + Františka Blechtu a celou rodinu 
7.    mše sv. nebude 
8. 17:00   za Hermínu Opletalovu a rodiny Konečných a Richterovu 
9.  17:00  za rodiče Křečkovy, syna Františka a vnuka Vladimíra 

10. 7:50   za uzdravení nemocné osoby a posilu a pomoc pro celou rodinu  
11. 7:50   za všechny nemocné v našich farnostech 

  17:00 za Jakuba Zapletala a duše v o. 
12. 7:45   za Anežku a Aloise Ohlídalovy a duše v o. 

 9:15  za farníky 
10:45   za synovce Davida 

13.    mše sv. nebude 
14.    mše sv. nebude 
15.    mše sv. nebude 
16.    mše sv. nebude 
17.    mše sv. nebude 
18. 7:50   za rodiče Pajchlovy, jejich sourozence a duše v o. 

  17:00 za Josefa a Marii Dostálovy a živou rodinu 
19. 7:45   za + rodinu Kalábovu, Reitrovu a duše v o.  

 9:15  za Aloise Ševčíka, rodiče Vlčkovy a Ševčíkovy a duše v o.  
10:45   za farníky 

20.    mše sv. nebude 

21. 10:00   mše sv. pro charitu-stacionář 
22. 7:50   za + Oldřicha Slouku a celou rodinu 

17:00   za Libuši a Josefa Slámovy a duše v o.  
23.  17:00  na jistý úmysl 
24. 7:50   za + manžela, za živou a + rodinu Kutých a duše v o. 
25. 7:50   za milovanou maminku, živou a + rodinu a duše v o.   

  17:00 za farníky 
26. 7:45   za + rodiče, bratra a celou živou a + rodinu Bílých 

 9:15  za rodiče Marii a Václava Navrátilovy, Ladislava Buriana, sestru 
Miladu a celou živou a + rodinu 

10:45   za + Jiřího Klváčka, rodiče, bratry a duše v o. 
27. 7:50   na úmysl dárce 
28.    mše sv. nebude 

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


