Nedělníček z 3.12.2021;2.neděle po Narození Páně
farností Krásensko, Studnice, Drahany a Rozstání
Sir 24,1-4.12-16
Ef 1,3-6.15-18
Jan 1,1-18

Všemohoucí, věčný Bože, ty osvěcuješ všechny, kdo v tebe věří; ukaž
své světlo všem národům a celý svět naplň svou slávou.
Ž 147

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi

Krásensko
17:00

Ruprechtov

Studnice

Rozstání

Drahany

Pondělí 4.1.
Úterý 5.1.
17:00
Středa 6.1.
17:00
Čtvrtek 7.1.
17:00
Pátek 8.1.
17:00
Sobota 9.1.
17:00
Neděle 10.1.
10:45
16:00
9:20
8:00
Dnes:
*Je zachován posun času mše sv. v Rozstání na 9:20 a v Krásensku 10:45
*Shromáždění v kostele se do 10.1. nesmí častn t více častníků, než odpovídá obsazenost do
10 míst k sezení, př čemž častníc , s výj mkou osob vedoucích nebo zaj š ujících obřad, po
větš nu času sedí na sedadlech, dodržují, s výj mkou členů domácnost , m n mální rozestupy 2m
mez častníky sedícím v jedné řadě sedadel, před vstupem do vn třního prostoru s dez n kují
ruce, nedochází k podávání ruky př pozdravení pokoje a v rámc shromáždění nedochází k
hromadnému zpěvu s výj mkou, kdy zpěvác nebo sbor jsou oddělení od ostatních častníků
shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének;
*Sedí se tedy v každé 2. lavici: Drahany 25(+5), Rozstání 15(+5), Studnice 10(+3),
Krásensko 20(+15), Ruprechtov 15(+5) l dí. Pochop telně jsou místa (na kůru) a
presbytář . Prosím o využívání předních lav c v kostelích pro „rozředění“ zadních.
*Z těchto důvodů je třeba se zapsat do prezenční listiny vzadu v kostele v Rozstání a
v Krásensku. (V Drahanech a Studn cích to není třeba.) Jedná se o mše sv. 10.1. příp. 17.1.
*Odpoledne v krásenském kostele je možno př jmout sv.přijímání ve 14:30 a v 15:00
V týdnu
*Ve středu je Slavnost Zjevení Páně – Tří králů. Př dnešní l turg ( v Drahanech terní
vigilie a v Rozstání) se koná posvěcení vody, křídy a kad dla. Doporučuje se př nést s
vlastní lahv čku na svěcenou vodu. Blízké rod ny s mohou odnést kousek posvěcené křídy
k napsání náp sů na dveře, nebo koledníci letos chodit nebudou. Lze to nabídnout i
okolním sousedům. V ostatních kostelích se bude tento obřad konat př nedělní l turg .
* Tříkrálová sbírka ON-LINE
www.trikralovasbirka.cz probíhá do
konce března 2021
Lze též př spět do pokladn ček
př pravených v kostelích až do 24.1.2021

Příští neděle *Je Křtu Páně – poslední neděle vánoční doby
Odpoledne v krásenském kostele je možno př jmout sv.přijímání ve 14:30 a v 15:00

Výuka náboženství
*V pátek je zahájena výuka dětí 1. a 2. třídy v Podomí; podobně jako v prosinci.
Ostatní ročníky budou mít prozatím výuku přes YouTube, tak jako v listopadu. Pracovní
l sty a nové seš ty se pokusím rozdat do jednotl vých domácností během pondělí a terý.
*Pokud se týče tře áků, tak je nezbytné, aby uměl dobře
zpamět celé Desatero, nebo v pololetí se bude
rozhodovat, kdo půjde letos k 1.sv.př jímání. Od toho se
odvíjí, které dět budou v noru na Hromn ce představeny
arnost jako kand dát př jetí této svátost .
*Pochop telně ostatní ročníky obdrží on-line testy pro
pololetní zhodnocení znalostí, nebo výuka náboženství je
nepov nný předmět – tudíž hodnocený známkou.
*Vyučování v Rozstání zahájíme setkáním se zájemc na místním OÚ ve čtvrtek 7.1.v 15h
Liturgické okénko
*Odpověď po proměňování
Možná jste s j ž povš ml , že na Nový rok jsem j ž dle domluvy o obměně – pro zaž tí
všech druhů odpovědí, použ l novou odpověď. Budu se snaž t j používat po celý měsíc
leden. Její text pro jistotu předkládám v plném znění – pro případné použ tí:
Kdykoliv jíme tento chléb a kdykoliv pijeme tento kalich,
zvěstuje Tvou smrt a čekáme na Tvůj příchod, Pane Ježíši Kriste.
*Pater Noster
Za 6 týdnů budeme slav t Stolec sv.Petra. Na tento svátek nám j ž zm ňovaný kalendář
př pomíná lat nský Otčenáš. Prosím arníky o pár jeho přečtení a založení v Kanc onále
(č.509 str.398) a především scholy o jeho drobný nácv k, abych nemusel zpívat sám. 
Návštěvy nemocných
Podle plánovacího kalendáře arností, který byste měl mít doma v každé rod ně, se dá
vyčíst, že v tomto týdnu by se měly uskutečn t návštěvy nemocných. N cméně je třeba
předpokládat, že leccos z kalendáře se nepodaří dodržet – hlavně s ohledem na epidemii.
Proto s př hlédnutím k 5.stupni PSA, ruším pro leden tyto návštěvy. Pochop telně pokud
někdo s ohledem na zdravotní č duchovní stav potřebuje návštěvu kněze – případně př jetí svátostí (smíření č pomazání nemocných), stačí se m ozvat. Nev dím v tom problém.
Pomoc pro misie
*V Krásensku mohou arníc dát každý týden podle možností dar na m s e v hodnotě
jednoho chleba (tzv. Chléb pro misie) – v loňském roce se tímto způsobem vybralo 3300
Kč. Na m s e bylo dále posláno 2000 Kč za m s jní kalendáře. Celkem jsme tedy na konto
Papežského m s jního díla př spěl částkou 5300 Kč.
*Misijní bonbónek V letošním roce budou mít možnost zapoj t se dět , které s chtějí
něco odříct ve prospěch chudých kamarádů. Do m s jní pokladn čky mohou ukládat peníze
za tzv. bonbónek nebo j né věc , které by s mohly dopřát, ale kterých se dobrovolně
jednou týdně vzdají. Tento nastřádaný „poklad“ pak bude odeslán PMD, které jej použ je
na pomoc chudým dětem v m s jních zemích.
*Na konto LL – LIKVIDACE LEPRY odeslala arnost Krásensko 500 Kč. Tento příspěvek bude použ t na léčbu n ekčních chorob (lepra, tuberkulóza) v zemích třetího světa.
www.krasensko.cz, fakrasensko@ado.cz, o.Radomír 731 626 515

Krabička
Roráty on-line
Je možnost př poj t se v adventu ke každodenním rorátům na www.roraty.online nebo v
mob lní apl kac Roráty 2020, která je ke stažení na Google Play. Ranní pobožnost
obsahuje:- trad ční rorátní písně - desátek - žalmy - ryvek z Písma a zamyšlení – prosby aj modlitby.
Povzbuzující video pro manžele v adventní čas.
Zveme k v rtuálnímu posezení u tepla našeho rod nného krbu. Nabídneme ode všeho
trochu. Budeme se sdílet s tím, co nám unguje, kde klopýtáme, z čeho se radujeme, co nás
ještě (po 20 letech manželství) zarmoutí. Můžete s odnést nsp rac , povzbuzení, nové
myšlenky, zasmát se. Irena a Petr Smékalovi z Loukova. Oba pracují v manželské
poradně, spolupracují s CPR, YMCA, NF Credo aj.
V deo je možné objednat přímo u n ch. Více o nich a jej ch prác : smekalovi.cz
Bible a my
Tato j ž trad ční celostátní soutěž je letos, ale v netrad ční elektron cké ormě. První ze tří
kol začíná v adventu. V každém vylosujeme tř výherce. Do slosování budou zařazen t ,
kteří budou mít alespoň 12 otázek z 15 správně. Po skončení celého ročníku vylosujeme
navíc tř výherce z těch, kteří budou mít všechny odpověd ve všech 3 kolech bezchybné.
Zájemc mohou vypln t vědomostní kvíz zde: http://nedelevrodine.cz/bible-a-my-2/
Podrobné n o: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 ž vé společenství mladých l dí, kteří budou mít možnost se skrze aplikaci Zoom akt vně zapoj t do programu. Program je tvořen modlitbou
duchovním slovem, zamyšlením, chválam , d skuzí, svědectvím č přímluvam . Je třeba se
zaregistrovat zde (https://forms.gle/67vmWAmJG5raeRUK8). Následně vám na ema l
budou zaslány n ormace k celému průběhu projektu. www.signaly.cz
Konference o evangelizaci
13. – 14. listopadu byla on-l ne. Na YouTube s můžete poslechnout přednášky, které zde
proběhly: https://www.youtube.com/channel/UCXPjHC0QyOOWjjNMd1028hA

Psychologické poradenství pro rodiny online
Rod ny se aktuálně oc tají v opakované zátěž , kdy jsou uzavřeny doma, hledají j ný
způsob ungování. Onl ne poradenství za čelem adaptace výchovy na dítě bez možnost
využ tí j ných služeb slouží jako prevence propadu do závažnějšího stavu dítěte a rovněž
jako psychohyg en cká opatření pro rod če. Forma: Zoom, Skype, GMeet, WhatsApp aj.

Podpořeno: MPSV (pro rod nu zdarma), je možné využít až 6 setkání v délce 30-50 minut
Nabídka trvá do vyčerpání kapac ty. Př hlášení: Mám zájem o onl ne 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
Povš mnul jsem s , že ve větš ně arností se používá jed ná odpověď pro proměňování na
výzvu kněze „Tajemství víry“ – „Tvou smrt zvěstujeme, …“. Dvě další odpověd někteří
arníc an neznají. Proto př kládám jej ch text s tím, že celý měsíc říjen bychom všude
používal 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.“
Pochop telně, 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- e ekt vní 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 př hlášky. Stačí vypln t zákl. daje. Od 5 zájemců
lze domluv t zahájení cca roční přípravy. Pochop telně se mohou př poj t z Rozstání.

