Nedělníček z 10. 12. 2021; Křest Páně
farností Krásensko, Studnice, Drahany a Rozstání
Iz 55,1-11
1 Jan 5,1-9
Mk 1,6b-11

Iz 12

Všemohoucí, věčný Bože, tys slavnostně prohlásil,
že Kristus je tvůj milovaný Syn, když na něj při křtu v řece Jordánu
sestoupil Duch Svatý. Dej, ať všichni, které jsi přijal za syny
a dal jim nový život z vody a z Ducha Svatého, zůstávají v tvé lásce.

Budete vážit vodu s radostí z pramenů spásy
Var.: Pán dá požehnání a pokoj svému lidu
Krásensko
17:00

Ruprechtov

Studnice

Rozstání

Drahany

Pondělí 11.1.
Úterý 12.1.
17:00
Středa 13.1.
17:00
Čtvrtek 14.1.
17:00
Pátek 15.1.
17:00
Sobota 16.1.
17:00
Neděle 17.1.
10:45
16:00
9:20
8:00
Dnes: *Je Křtu Páně – poslední neděle vánoční doby
*Ve Studnicích, Drahanech i v Krásensku budeme žehnat vodu, křídu a kadidlo
Blízké rodiny si mohou odnést kousek posvěcené křídy k napsání nápisů na dveře, neboť
koledníci letos chodit nebudou. Lze to nabídnout i okolním sousedům.
*Pokud nemáte s sebou lahvičku, můžete o svěcenou vodu požádat i kdykoliv jindy.
Tříkrálová sbírka www.trikralovasbirka.cz ON-LINE probíhá do konce března 2021
Lze též přispět do pokladniček již připravených v kostelích až do 24.1.2021, platbou na
účet č. 66008822/0800, VS 77707041(Vyškov),
77707021(Prostějov). Na číslo: 87 777 přispějte
také jednorázovou nebo trvalou DMS ve tvaru:
DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60 nebo …DMS KOLEDA 90 …
*Sedí se dle epid.opatření v každé 2.lavici a to buď rodinné skupinky, nebo jednotlivci.
Je tedy nutné využít i přední lavice v kostelích – především v Ruprechtově.
*Na neděli 17. a 23.1. je třeba se zapsat do prezenční listiny dle lavic vzadu v kostele
v Krásensku. (V ostatních kostelích to není třeba.)
*Odpoledne v krásenském kostele je možno přijmout sv.přijímání ve 14:30 a v 15:00
*Vánoční výzdobu a betlém v kostelích lze ponechat až do Hromnic – avšak bez osvětlení.
V týdnu *Je 1.týden v mezidobí – barva zelená
*V pondělí bych zkusil vyjet na běžky a rád bych využil společnosti kohokoliv. Uvítám,
bude-li vědět nějakou vhodnou trasu, abych stihnul večerní mši sv. v Krásensku v 17h
Výuka náboženství
*Kromě dětí 1. a 2. Třídy mají ostatní ročníky mají výuku přes YouTube, jako v listopadu.
*Všechny ostatní ročníky obdrží on-line testy pro pololetní zhodnocení znalostí, neboť
výuka náboženství je nepovinný předmět – tudíž hodnocený známkou. Po vyhodnocení
naplánuji setkání s rodiči dětí, které by mohly přistoupit letos v Krásensku k 1.sv.přijímání

Možnost přispívat na farnost
Vzhledem k tomu, že není umožněno mnohým věřícím navštěvovat bohoslužby a při
sbírce přispívat, budu do spodní lišty (nejméně až do konce února) uvádět čísla účtů
jednotlivých farností, na které lze zaslat příspěvek. Zájemcům, kteří mi dodají data
narození (případně IČO) a adresu, mohu vystavit potvrzení
o daru pro zaměstnavatele; kvůli snížení daně z příjmu.
Menší krabička od cukroví na faře
Kdo si ji poznáte, dejte mi vědět, ať ji mohu vrátit majiteli.
Je kvalitní a je mi líto ji vyhodit. Na víčku je nezřetelná nálepka „UZENÁ POLÉVKA“
Dárky u jesliček v Krásensku
Dárky pro děti, které se letošní Vánoce vůbec nezastavily v tomto svém kostele, a tudíž si
je nevyzvedly, budou mnou využity jiným způsobem.
Liturgické okénko
*Připomínám lednovou odpověď po proměňování
Kdykoliv jíme tento chléb a kdykoliv pijeme tento kalich,
zvěstuje Tvou smrt a čekáme na Tvůj příchod, Pane Ježíši Kriste.
*Pater Noster
Prosím farníky o pár jeho přečtení a založení v Kancionále (č.509 str.398) a především
scholy o jeho drobný nácvik (na neděli 21.2.), abych nemusel zpívat sám. 
Z důvodu dotazů ohledně toho jak se to čte, uvedu výjimky:caelis /celis/, intentationem
/intentacionem/ a tam, kde je v textu uvnitř slova „c“ před samohláskou /čteme „k“/ a
písmeno „u“ za písmenem q nečteme.
Jsme totiž „latinskou“ církví a je dobré znát alespoň stopy jejího mateřského jazyka,
z něhož vyšla většina nejen evropských jazyků. Není špatné ve starších krásných
duchovních zpěvech alespoň mírně něčemu porozumět a v cizině v některých kostelích se i
zapojit do modlitby. Zároveň je společný jazyk i vyjádřením jednoty s celou církví.
On-line formační setkání pro lektory
U příležitosti Neděle Božího slova pořádá Liturgie.cz – Institut pro liturgickou formaci
on-line formační setkání pro ty, kdo při bohoslužbě čtou z Písma. Jeho smyslem je lépe
porozumět významu Božího slova při liturgii a připomenout si praktické úkoly lektora.
Přednášejícími jsou Mons. Martin David (Liturgická komise ČBK), P. Vojtěch Novotný
(Papežský liturgický institut) a P. Radek Martinek (KTF UK). Setkání se koná ve čtvrtek
21. ledna ve 20:00 prostřednictvím platformy zoom a youtube. P.Radek Tichý, Liturgie.cz
Bližší informace na http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/sluzba-lektora-2021Úmysl
Apoštolát modlitby papeže Františka na leden 2021
Modleme se za rodiny, kde mají malé děti anebo očekávají jejich narození
„Zatímco rodiče jsou pro dům základem, děti jsou jakoby živé kameny rodiny,“ říká papež
Stavět základy rodiny může dobře ta společnost, která vnímá potřeby rodiny jako primární.
Např.:zkrácený úvazek během rodičovské dovolené a zvýhodnění zaměstnavatele zkrácené
úvazky všeobecně poskytující nebo zachování 3leté varianty rodičovské dovolené aj.
Krásensko: 115- 965 237 0227/0100
Rozstání:
15 00 355 339/0800
Studnice: 115-965 214 0237/0100
Drahany:
15 00 353 309/0800
univerzální VS 202012 (Ruprechtov 202013)
www.krasensko.cz, fakrasensko@ado.cz, o.Radomír 731 626 515

Čemu je třeba věnovat pozornost? Můžeme zmínit šest konkrétních bodů:
1. Rozšířit možnosti práce na zkrácený úvazek během rodičovské dovolené;
2. Navýšit celkovou částku rodičovského příspěvku na jedno dítě o částku pro rodiče, který
bude čerpat dvouměsíční rodičovskou dovolenou;
3. Zvýhodnit zaměstnavatele, kteří budou vytvářet nabídky zkrácených úvazků pro rodiče
dětí do 10 let i pro osoby pečující;
4. Zachovat tříletou variantu rodičovské dovolené;
5. Zachovat dětské skupiny v současné podobě jako dobrý nástroj pro sladění pracovního a
rodinného života;
6. Vytvořit podmínky pro svobodnou volbu zapojení na trh práce ve všech životních
fázích.
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/
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
Centrum pro rodinu Vyškov L Štěpánková 775 303 840. Více a aktuálně: vyskov.dcpr.cz

