Nedělníček z 6. 12. 2020 - 2. neděle adventní
farností Krásensko, Studnice, Drahany a Rozstání
Iz 40,1-5.9-11
2 Petr 3,8-14
Mk 1,1-8
Ž 85

Všemohoucí a milosrdný Bože, spěcháme vstříc tvému Synu a prosíme
tě: nedopusť, aby nám stály v cestě pozemské zájmy, ale ať nebeská
moudrost zúrodní naše nitro,abychom došli k věčnému životu s Kristem

Pane, ukaž nám své milosrdenství!
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Dnes: *v Rozstání při mši sv. přijme křest malý Jakub Kuběna.
*Může obsazena až 1/3 míst k sezení. V lavicích lodí kostela je to tedy:
Drahany 70, Rozstání 35, Studnice 30, Krásensko 45, Ruprechtov 40 lidí.
Pochopitelně jsou i nějaká místa na kůru či v presbytáři. Rodiny sedí spolu,
ostatní mají rozestupy cca 2m. Roušky a minimalizace zpěvu zůstává. Z toho
vyplývá, že s miniomezením v Krásensku lze být na obvyklé nedělní účasti.
*Během mše sv. v Ruprechtově bude zpovídat o.František.
*Nástěnný zalaminovaný kalendář A3 farností spravovaných z Krásenska je k rozebrání
vzadu v kostelích. Krásenští jej dostanou z OÚ i s obecním kalendářem ve 2.pol.prosince.
V týdnu
*Ranní roráty v pondělí v Krásensku vynecháme, neboť liturgie bude večer z vigilie
Slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie *P. Marii oslavíme i v úterý v Drahanech.
Je to slavnost a doporučuje se na mších sv. účast. *Pak na faře v Dr. příprava k biřmování.
*V pátek je setkání ruprechtovských biřmovanců v 18:45 v přístavku kostela v Rupr.
Příští neděle *Je 3. adventní Laetarte; mohou být květiny u oltáře
*V Ruprechtově bude prozatím mše sv. v 16:00, zřejmě včetně zpovídání o.Františka
Návrh pořadu bohoslužeb ve vánoční době
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Možnosti předvánoční svátosti smíření
*12.12. Krásensko 8:30-10:00 o.Pavel + Radomír
*13.12. Ruprechtov 15:50-16:50 o.František
*Vyškov 14:00-15:30 o.Karel+Radomír
*14.12. Krásensko 7:15-7:45 o.Radomír
*15.12. Drahany 16:30-17:00 o.Radomír
*16.12. Rozstání 16:30-17:00 o.Radomír
*17.12. Studnice 16:30-17:00 o.Radomír
*18.12. Krásensko 16:30-17:00 o.Radomír
*19.12. Ruprechtov 9:00-10:00 o.Karel+Radomír *Lipovec 14:00-16:00 o.Pavel+Radomír
*Studnice 16:30-17:00 o.Radomír
*20.12. Drahany 13:30-14:15 a Rozstání 14:30-15:45 o.Zdeněk+Rad. *Rupr. 16-17 o.Fr.
*22.12. Protivanov 13:00-17:30 o.Zdeněk+Radomír
Návštěvy nemocných
V předvánočním čase bych opět ve spolupráci s doprovodem navštívil nemocné a udělil
jim svátosti. V Drahanech to bude v úterý 8.12. od 13h a v Podomí v pátek 11.12.od 13:30
Doporučení
Bohužel po posledních zkušenostech s pohřební službou Makový
z Prostějova bych v případě „covidových“ pohřbů doporučoval obracet se
v Prostějově na jinou pohř.službu; např na pí. Václavkovou.
Roráty on-line
Je možnost připojit se v adventu ke každodenním rorátům
na www.roraty.online nebo v mobilní aplikaci Roráty 2020, která je ke
stažení na Google Play. Ranní pobožnost obsahuje:- tradiční rorátní písně
- desátek - žalmy - úryvek z Písma a zamyšlení – prosby - aj modlitby.
Povzbuzující video pro manžele v adventní čas.
Zveme k virtuálnímu posezení u tepla našeho rodinného krbu.
Nabídneme ode všeho trochu. Budeme se sdílet s tím, co nám funguje, kde klopýtáme,
z čeho se radujeme, co nás ještě (po 20 letech manželství) zarmoutí. Můžete si odnést
inspiraci, povzbuzení, nové myšlenky, zasmát se. Irena a Petr Smékalovi z Loukova.
Oba pracují v manželské poradně, spolupracují s CPR, YMCA, NF Credo aj.
Video je možné objednat přímo u nich. Více o nich a jejich práci: smekalovi.cz
Bible a my
Tato již tradiční celostátní soutěž je i letos, ale v netradiční elektronické formě. První ze tří
kol začíná v adventu. V každém vylosujeme tři výherce. Do slosování budou zařazeni ti,
kteří budou mít alespoň 12 otázek z 15 správně. Po skončení celého ročníku vylosujeme
navíc tři výherce z těch, kteří budou mít všechny odpovědi ve všech 3 kolech bezchybné.
Zájemci mohou vyplnit vědomostní kvíz zde: http://nedelevrodine.cz/bible-a-my-2/
Podrobné info:https://www.bibleamy.cz/2020/11/mimoradny-rocnik-souteze-bible-a-my/
Signály.cz pro advent připravují online meetingy pro mládež a rodiny
Každou adventní neděli se vytvoří živé společenství mladých lidí, kteří budou mít možnost se skrze aplikaci Zoom aktivně zapojit do programu. Program je tvořen modlitbou
duchovním slovem, zamyšlením, chválami, diskuzí, svědectvím či přímluvami. Je třeba se
zaregistrovat zde (https://forms.gle/67vmWAmJG5raeRUK8). Následně vám na email
budou zaslány informace k celému průběhu projektu. www.signaly.cz
www.krasensko.cz, fakrasensko@ado.cz, o.Radomír 731 626 515

Výuka náboženství
Ve středu mají v Podomí výuku čtvrťáci připravující se k 1. sv.přijímání.
Po zkušenostech s třeťáky, z nichž mnozí některé ze zaslaných videí ani neviděli, prosím
rodiče, aby dohlédli na své děti, protože z látky 5.-8.lekce ve středu téměř nic neuměli. Aní
neznají text probraných přikázání, neřkuli celé desatero a znalosti modrého textu na konci
každé kapitoly v učebnici byly nepatrné. o.Radomír
Konference o evangelizaci
13. – 14. listopadu byla on-line. Na YouTube si můžete poslechnout přednášky, které zde
proběhly: https://www.youtube.com/channel/UCXPjHC0QyOOWjjNMd1028hA

Psychologické poradenství pro rodiny online
Rodiny se aktuálně ocitají v opakované zátěži, kdy jsou uzavřeny doma, hledají jiný
způsob fungování. Online poradenství za účelem adaptace výchovy na dítě bez možnosti
využití jiných služeb slouží jako prevence propadu do závažnějšího stavu dítěte a rovněž
jako psychohygienická opatření pro rodiče. Forma: Zoom, Skype, GMeet, WhatsApp aj.
Podpořeno: MPSV (pro rodinu zdarma), je možné využít až 6 setkání v délce 30-50 minut
Nabídka trvá do vyčerpání kapacity. Přihlášení: Mám zájem o online poradenství - zde
Mgr et Mgr. Martina Friedlová (poradenský psycholog, rodinný terapeut),
Mgr. Jakub Majetny a Mgr. Jana Máchová – psychologové. martina.friedlova@upol.cz
Prodej knih a obrázků
Liturgické okénko
Povšimnul jsem si, že ve většině farností se používá jediná odpověď pro proměňování na
výzvu kněze „Tajemství víry“ – „Tvou smrt zvěstujeme, …“. Dvě další odpovědi někteří
farníci ani neznají. Proto přikládám jejich text s tím, že celý měsíc říjen bychom všude
používali tuto odpověď: „Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením,
Ježíši Kriste, Spasiteli světa. „ a v listopadu „Kdykoliv jíme tento chléb a kdykoliv pijeme
tento kalich, zvěstujeme tvou smrt a čekáme na Tvůj příchod, Pane Ježíši Kriste.“
Pochopitelně, pokud je mše sv. zpívaná a kněz „Tajemství víry“ předzpívá – držíme nápěv.
Centrum pro rodinu Vyškov L Štěpánková 775 303 840. Více a aktuálně: vyskov.dcpr.cz
5.10. Pečování jako poslání- efektivní péče a doprovázení blízkého 17-19:00
1.10. a 15.10. Posezení u kávy a čaje 8:45 Středy Klub maminek 9:30-11:30
Pondělky Cvičení na míči pro seniory 10:00 Cvičení na míči po porodu 17:00
Úterky Biblický kroužek 14:30
Pátky Modlitby matek 9:00
Biřmování
V Drahanech jsou v kostele k dispozici přihlášky. Stačí vyplnit zákl. údaje. Od 5 zájemců
lze domluvit zahájení cca roční přípravy. Pochopitelně se mohou připojit i z Rozstání.

