
 TERMÍNY ZPOVĚDÍ V DĚKANÁTU PŘED VELIKONOCEMI 2023 
farnost datum čas farnost datum čas 

Bílá Lhota průběžně Luká So 1.4. 7:30-10:00 

Bohuslavice Pá 31.3. 17:00-18:00 Měrotín Ne 2.4. 7:30-9:30 

Bouzov Ne 2.4. 8:00-9:00 Náměšť n. H. St 29.3. 17:00-18:00 

Brodek u K. průběžně Přemyslovice St 22.3. 17:00-18:00 

Čechy p. K. Čt 23.3. 17:00-18:00 Ptení Pá 31.3. 16:30-17:30 

Cholina Ne 2.4. 14:00-15:00 Senice n. H. So 1.4. 14:00-15:00 

Chudobín průběžně Skřípov So 1.4. 17:30-18:00 

Jesenec Čt 30.3. 17:00-18:00 Stínava průběžně 

Kladky Ne 26.3. od 12:00 Stražisko průběžně 

Ne 2.4. od 12:00 Suchdol-Jednov So 1.4. 14:00-15:00 

Konice So 1.4. 8:45-10:45 Šubířov Ne 2.4. od 11:45 

Laškov Út 21.3. 16:00-17:30 Vilémov So 1.4. 12:45-13:45 
 

 

ÚKLID VE FARNÍM KOSTELE V KONICI – rozpis: 
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. 
Paní Hušková, Opletalová, Voglová a Vrbová………………… před Velikonocemi 
Paní Břízová, Matoušková, Ohlídalová a Veselá .…………….. 14. nebo 15.4.  
Paní Burgetová, Grulichová, Novotná a Veselá ...………… … 21. nebo 22. 4. 
Paní Frantlová, Hertlová, Tobolová a Zajíčková .....………….  28. nebo 29. 2. 

 

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

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO DĚTI 
od 6 do 13 let 

18. března 2023 od 7:45, zakončení v 15:00 - mše svatá  
fara Konice, Smetanova 101 

přihlašování na e-mail: dekanatkonice@gmail.com 
kontaktní osoba: Jana Horká, tel. 723 929 937 

 

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

PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ 

V jarním období jsou k dispozici termíny: 10.3., 23.3., 28.4. a 19.5. vždy v 18:00; 
kontakt: manželé František a Blanka Hájkovi, Ochoz 56, tel. 733 754 143.  

 

Zpravodaj farností Jesenec, Konice a Skřípov 
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ZPRAVODAJ 
FARNOSTÍ 

JESENEC,  
KONICE A SKŘÍPOV 

Březen 2023 
Vážení farníci,  
přijetím znamení popelce jsme vstoupili do přípravy na Velikonoce. Postní 

doba nás vybízí ke změně smýšlení, slovy našeho Pána Ježíše k obrácení. 
K tomu můžete využít jednodenní duchovní obnovu, na kterou jste zváni do 
Konice, a to v sobotu 4.3. Zahájena bude mší sv. v 9:00, po přesunu na faru nás 
duchovním slovem bude provázet P. Miroslav Hřib, farář ve Velkých 
Opatovicích. Duchovní obnovu pro děti ve věku 6-13 let připravili animátoři 
mládeže našeho děkanátu, a to na sobotu 18.3. na faře v Konici (zakončena 
bude mší sv. v 15:00 ve farním kostele).  

Během postní doby jste dále zváni k účasti na pobožnostech křížové cesty: 
v Jesenci ve čtvrtek v 16:15 a v neděli v 8:30, v Konici v pátek v 18:00 a 
v neděli ve 14:00, na Skřípově denně v 15:00 v kostele (v sobotu večer přede 
mší sv. v kapli na faře). Dále je možné využít sv. smíření (rozpis zpovídání 
v děkanátu viz tabulka), jako v minulých letech i letos probíhá Postní almužna 
(schránky jsou k dispozici v našich kostelích). Kéž se těšíme na setkání se 
vzkříšeným Kristem a připravíme se nejen na slavení letošních Velikonoc, ale i 
na setkání s Kristem jednou ve slávě. Vždyť se modlíme: „…na tvůj příchod 
čekáme, Pane Ježíši Kriste“.                                   

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

ADORAČNÍ DEN ŘKF KONICE 
Vzájemný den modliteb farnosti Konice a bohoslovců kněžského semináře je 

stanoven každoročně na 15.3. Farní kostel bude otevřen tento den k tiché adoraci 
a modlitbě v čase 8:00-16:30, poté bude následovat modlitba růžence přede mší 
sv. Po večerní mši sv. (cca. v 17:30) jste zváni ke společnému zakončení adorace 
a svátostné požehnání. Prosím o zajištění adorační služby (vždy po půl hodině), 
abychom nenechali Pána Ježíše v tomto čase bez povšimnutí a otevřený kostel 
bez dohledu. Určitě máme za co děkovat a prosit ve svých rodinách; i naše 
farnost je rodinou Božích dětí – využijme nabídku adoračního dne k  duchovní 
posile pro všechny naše rodiny na cestě pozemským životem a také k modlitbě 
za pastýře, které Ježíš chce povolat, aby rodině Božích dětí nescházeli ti, kteří 
budou hlásat Boží slovo a udílet svátosti života.  

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


BOHOSLUŽBY V BŘEZNU 2023 
 

Den K J S Úmysl 
1. 17:00   na dobrý úmysl 
2.  17:00  za Miloslavu a Antonína Vlčkovy a rodiče z obou stran 
3. 7:50   za Marii a Víta Mazánkovy a rodiče 
4. 9:00   za Miroslava Doseděla, syna a + rodinu 

  17:00 za Bohuslavu a Miroslava Grulichovy a jejich rodiče 
5. 7:45   za farníky 

 9:15  za Františka Navrátila, živ. a + rodinu Navrátilovu, Benešovu a Rozsívalovu 
10:45   za + rodiče Břízovy a živou a + rodinu 

6. 7:50   za manžela, rodiče Šmídovy a Mazánkovy, bratry a švagrové 
7.    mše sv. nebude 
8. 17:00   za rodinu Pajchlovu, syna, zetě, všechny + z rodiny a za duše v o. 
9.  17:00  za Josefa a Marii Kvapilovy, zetě a živou a + rodinu 

10. 7:50   za + manžela, vnučku, bratry a rodiče  
11. 7:50   za rodinu Dolákovu a duše v o.  

  17:00 za Boženu a Rudolfa Hartlovy a živou rodinu 
12. 7:45   za Karla Dostála, manželku a bratra 

 9:15  za farníky 
10:45   za Jindřišku Rusovu, bratra, rodiče a prarodiče 

13. 7:50   za + Josefa Staňka, dvoje rodiče, děti a snachu 
14.    mše sv. nebude 
15. 17:00   za návrat víry našemu národu a za duše v o. 
16.  17:00  za Marii Vysloužilovu a živou a + rodinu 
17. 7:50   za + Antonína Burgeta a celou živou a + rodinu  
18. 7:50   za Josefa a Ludmilu Snášelovy a + z rodiny 

  17:00 za Václava a Ludmilu Růžičkovy a živou rodinu 
19. 7:45   za Rostislava Koutného a celou rodinu 

 9:15  za rodiče Šoupalovy, Mikulkovy a celou živou a + rodinu 
10:45   za farníky 

20. 7:50   na jistý úmysl a za živou a + rodinu 
 17:00  za Helenu Burianovou, manžela a živou a + rodinu 

21.    mše sv. nebude 
22. 17:00   za + rodinu Vyhlídalovu a Foretovu a duše v o.  
23.  18:00  za Aloise Jevického, rodiče a duše v o.  
24. 7:50    
25. 7:50   za + rodinu Pijáčkovu a Machačovu a za duše v o.  

  18:00 za farníky 
26. 7:45   za Růženu a Josefa Komárkovy a dceru Janu 

 9:15  za Františku Müllerovou, Josefa Dolínka, živou a + rodinu a duše v o. 
10:45   na poděk. za přijatá dobrodiní a za další B. pomoc a ochranu pro celou r. 

27. 7:50   za + Františka Grulicha, rodiče, bratra, + rodinu Voglovu a syna 
28. 10:00   mše sv. pro charitu - stacionář 
29. 18:00    
30.  18:00  za živ.a + rodinu Hájkovu a Faltýnkovu, Františku Vychodilovu a duše v o. 
31. 7:50    

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

SPOLEČNÁ CESTA K OŽIVENÍ CÍRKVE – 7. ČÁST 
(s přestávkou od října loňského roku pokračujeme ve výčtu aktivit týkajících se 
rodinné pastorace – přehled připravil Mons. Jan Graubner pro diecézní 

časopis Oldin v r. 2018) 

Příprava snoubenců: Podle pravidel vydaných ČBK má čtyři setkání se 
snoubenci kněz a čtyři manželé z centra (v našem děkanátu jsou to především 
manželé František a Blanka Hájkovi z Ochoze). Instruktorské páry procházejí 
přípravou a dostávají pověření. I když se někde dělají společné přednášky pro 
velké skupiny, snažíme se o přípravu jednotlivých párů snoubenců jedním 
párem manželů. Někde přednáší každé téma jiný pár, jinde provází jeden 
manželský pár celou přípravou. Chceme nabídnout možnost vybudování 
přátelského vztahu, aby později mohlo dojít k dalšímu doprovázení či zapojení 
se do společenství manželů. Aby nedošlo k velkému přetížení manželského 
páru, když k přípravě snoubenců si přiberou i vedení společenství, snažíme se 
získat instruktorů víc.  
Animáro: Vzdělávací cyklus Animáro je kurz pro manželské páry, které chtějí 
sloužit ostatním rodinám a pomáhat jim nejen na cestě k Bohu. Službou 
rodinám se myslí pomoc při zakládání společenství a jejich vedení, pořádání 
aktivit pro rodiny, doprovázení rodin, podílení se na přípravě snoubenců 
a přípravě rodičů na křest a první svaté přijímání jejich dětí, popř. mládeže ke 
svátosti biřmování apod. Kurz obsahuje přednášky odborníků a manželských 
párů, diskuze a práci ve skupinách i v páru, interaktivní práci s tématy. 
Výstupem je osvědčení o absolvování s pověřením ke službě rodinám v církvi. 
Rozsah kurzu činí 6 víkendů a jedno letní soustředění v průběhu dvou let.  
Manželské poradny: Službu nabízí diecézní centrum pro rodinu a sdružení 
Poradna pro ženy a dívky.  
Vstupy do škol – etické otázky všedního dne: Když nemůžeme zamezit 
destruktivní sexuální výchově ve školách, které nabízejí různé organizace, 
přicházíme s vlastní nabídkou rodinné výchovy pod hlavičkou Center pro 
rodinu (Zlín, Hranice, Uherský Brod), která za rok osloví asi 5260 dětí, nebo 
Poraden pro ženy a dívky, o. p. s. (Olomouc, Rožnov, Zlín) – ty nabídly 
programy pro dalších 6391 dětí. Zájem mají více venkovské školy. Městské 
mají více jiných nabídek. Školy bývají spokojené a zvou na příští rok samy. 

arcibiskup Jan     
 

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

MODLITEBNÍ TRIDUUM  
Společenství Modliteb matek (MM) zve matky, otce, prarodiče, celou farnost 
na modlitební triduum ve dnech 24.–26. března. Program: v pátek 24.3. cca. 
v 17:00 (bude upřesněno) v Bohuslavicích v kostele křížová cesta, mše sv. a 
MM; v sobotu 25.3. v 7:50 v Konici v kostele mše sv. a MM; v neděli 26.1. 
v 17:00 v Konici v kostele křížová cesta a MM. Přijďte se modlit s námi.  


