Nedělníček z 24. 1. 2021; 3 neděle v mezidobí
farností Krásensko, Studnice, Drahany a Rozstání
Jon 3,1-5.10
1Kor 7,29-31
Mk 1,14-20

Všemohoucí, věčný Bože, veď nás, ať žijeme podle tvé vůle, abychom
zůstávali stále spojeni s tvým milovaným Synem a přinášeli hojný užitek
Ž 25

Ukaž mi své cesty, Hospodine!

Krásensko
17:00

Ruprechtov

Studnice

Rozstání

Drahany

Pondělí 25.1.
Úterý 26.1.
17:00
Středa 27.1.
17:00
Čtvrtek 28.1.
17:00
Pátek 29.1.
17:00
Sobota 30.1.
17:00
Neděle 31.1.
10:45
16:00
9:20
8:00
Dnes: Den Bible – neděle Božího slova
Každý účastník mše sv. ji může odnést domů lísteček k zamyšlení
s biblickým úryvkem převážně ze starého zákona
*Sbírka na biblický apoštolát pro země, kde jsou křesťané pronásledováni
*Končí týden modliteb za jednotu křesťanů. Proto je vhodné zařadit
po mši sv. modlitbu z Kancionálu č.031 případně píseň č.910
*V krásenském kostele je možno přijmout sv.přijímání; již jen v 15:00
*Tříkrálová sbírka dnes končí v kostelích. Za vaše dary Pán Bůh zaplať
*Na neděli 31.1. je třeba se zapsat do listiny dle lavic vzadu v kostele v Krásensku. .
V týdnu
Pondělí 25.1. Svátek sv.Pavla, apoštola (zpívá či modli se „Sláva na výsostech Bohu“)
Na cestě do Damašku nastal u Pavla zlom, ba převrácení perspektivy. Tehdy náhle začal
považovat za „brak“, to,co pro něj dosud bylo nejvyšším ideálem.Co z toho plyne pro nás?
Úterý 26.1. Památka sv.Timoteje a Tita, biskupů
Čtvrtek 28.1. Památka sv.Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Pátek 29.1. je pololetí, čili není vyučování a tudíž ani náboženství. Mše sv. ale bude 
Příští neděli slavíme Hromnice – Uvedení Páně do chrámu
*Pokud si přinesete vlastní svíce, budou jako „hromničky“ požehnány
*V Krásensku budou představeny děti, které by letos mohly přistoupit k 1.sv.přijímání
Od této neděle budou mít tyto děti vlastní svíce, které budou o nedělích
svítit v kostele, který navštěvují až do doby přijetí svátosti.
Blahopřejeme
Paní Marii Zukalové z Ruprechtova k jejím krásným kulatinám. Děkujeme
jí, že spolu s manželem dobře vychovala své děti a že je užitečnou členkou
našeho farního společenství. Ať ji provází Boží požehnání.
Duchovní cvičení
Pokud se nic mimořádného nepřihodí, budu v termínu 22.-26.2. v Kostelním Vydří. Proto
v tomto týdnu nebudou mše sv. Z důvodu mé nepřítomnosti již před tím ani 14. a 15.2.
Návštěvy nemocných plánuji dle vydaného kalendáře v první únorovém týdnu.

Úmysly mší svatých
Připomínám (nejen v Krásensku), abyste si je včas zajistili; především na únor. Budu vyhotovovat nový rozpis bohoslužeb od 31.1. a bylo by dobré, aby tam nebyly volné úmysly,
když v kostele budou později dopsány. Plete to potenciální zájemce. Mše sv. jsou kromě
neděle i dvě v týdnu, proto je vhodné mít zapsanou mši svatou vždy i na jeden všední den
Liturgické okénko Beránku Boží…
Tento zpěv lidu před sv.přijímáním připomíná Ježíše, který se
obětoval pro naši spásu za nás. Ve starém zákoně je předobraz, kdy
Abrahám obětuje Bohu beránka místo syna Izáka a před východem
z Egypta před 10.ranou (zabití prvorozených), židé zabíjejí beránka
a jeho krev na veřejích dveří je ochrání. Kněz při mši sv. vydanost
Krista znázorňuje zlomením (jakoby zničením) proměněné hostie.
Proto tento úkon kněze doprovází lid svými slovy a tvoří tak spolu
jeden celek. Proto lámání hostie a recitace lidu probíhá zároveň a ne předčasně, když jde
kněz do svatostánku. Při zpěvu se pochopitelně začíná dříve, neboť trvá podstatně déle.
Svatoblažejské požehnání
Sv. Blažej, prvomučedník, biskup a lékař je přímluvcem nemocných.
Díky tomu vznikla v katolické tradici výjimečná příležitost přijmout
individuální tzv. svatoblažejské požehnání. Při tomto požehnání se kněz
modlí nad každým jedním, i nepokřtěným, člověkem.
Zemřel ve 4.st. mučednickou smrtí, je mu přičítán zázrak, který se stal
těsně před jeho stětím:přistoupila k němu vdova s polomrtvým chlapcem,
kterému uvízla v krku rybí kost. Ta se po Blažejově požehnání uvolnila.
Proto se v den jeho svátku prosí hlavně o ochranu před nemocemi krku.
Na běžkách hřebenem Orlických hor
I když se zdá, že se blíží jaro, nenechme se mýlit. V 1000 m.n.m.se to téměř nepozná.
Proto zvu již po dvanácté zájemce o celodenní tůru krásnými hřebeny po upravených
cestách z Haničky na Šerlich a zpět. Celkem 46km velmi mírným tempem – doufejme, že
s obědem na horské chatě, a nebo s vlastním pod Velkou Deštnou. Termín sobota 13.února
již nabízí delší den, proto stačí vyjet z Krásenska v 6:20. Nabízím zatím jen 5 míst v autě
(aby se vešly i lyže) pochopitelně další naplněné auto není překážkou.
Inspirace k prožití nedělního Božího slova
Kromě videí z „vlčího doupěte“nedělní kázání pro děti https://youtu.be/M_l82BzjLSQ
nabízí řeholní sestry ze Štípy katecheze, které ve farnosti znovu začaly formou videa na
farních stránkách YouTube které dospělé i děti bude připravovat na neděli.
viz.: https://www.youtube.com/channel/UCv4wheu11p5rfMkC0JrQHvQ
Připomínám rodičům, že k obrázkům, které děti dostávají v kostele je vždy i příběh:
http://download2.katechetiolomouc.cz/prechodne-a-nezaraditelne/metodikynedele/METODIKA.pdf
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

Rok 2020 byl kvůli pandemii koronaviru jedním z nejpodivnějších v novodobé historii
jak České republiky, tak i podstatné části planety. Vnímáte nynější stav jako logický
důsledek života globalizované společnosti jedoucí na stále vyšší výkon, nebo jako
příležitost uvědomit si některé zásadní věci, na které většina lidí nemá nebo nechce mít
v moderní hektické době čas? Nebo jako obojí.
Ano, spíš jako obojí. Pokrok se zastavit nedá, ale musí být spojený se zodpovědností za
důsledky. Některé důsledky je vidět brzy, jiné se dají předvídat, ale některé se objevují až
později. Sám jsem například taky cestoval po světě, ale domnívám se, že nedávná doba až
příliš jednostranně vsadila na turismus. Jednostrannost není moudrá, protože je zranitelná.
Domnívám se, že třeba v této oblasti se nepůjde jednoduše vracet na staré pozice.
Pandemie lidstvo donutila převrátit naruby svoje postoje, pracovní návyky, zažité
stereotypy. Mnohým zrušila práci, jiným sebrala koníčky, dovolené, omezila kulturu,
sport, setkávání v hospodě i konání bohoslužeb. V čem nejvíce zasáhla křesťany,
potažmo katolickou církev?
Církev je společenství a k její podstatě patří setkávání a společné slavení. Proto nás omezení
bohoslužeb zasáhlo citelně, ale věřím, že jde jen o nedlouhé období, které se dá překonat.
Navíc křesťan se snaží věci nepříjemné a bolestné přijmout jako kříž a nabídnout Bohu jako
oběť, jako dar z lásky, čímž prohlubuje svůj duchovní život. Tato doba nabízí mnoho
příležitostí.
Často se nemohou dohodnout kolegové v práci, otec se synem, vnučka s babičkou.
Znáte nějaký recept na to, aby se vztahy mezi lidmi zklidnily?
To bude náročnější, než překonání covidu. Pandemie relativismu, kde za absolutní se
považuje jen moje já, se překoná jen tehdy, když lidé znovu objeví hodnotu člověka, a najdou
pevný bod mimo své já. Zmíněný problém není jen věcí koronaviru, nýbrž věcí odvahy
a lásky k pravdě. Před celou společností je veliký úkol výchovy, která se pod falešnou
představou svobody v poslední době zanedbávala. Je třeba pomoci lidem znovu objevit čest,
která se nesnižuje ke lži a podvodu. Je třeba pomoci lidem k odvaze pracovat na sobě,
budovat vztahy, které nestojí na zištnosti, a pomoci jim k tomu, aby žili ne pro sebe, nýbrž
pro děti, jejichž dobrou výchovu uvidí jako jeden z hlavních životních úkolů.
Je to zhruba měsíc od doby, kdy jste musel být převezen do nemocnice kvůli nemoci
covid 19. Určitě jste se s ní před tím setkal u svých blízkých či spolupracovníků. Vás ale
zasáhla velmi těžce. Překvapila vás něčím?
Samozřejmě, že jde o novou zkušenost. Když nejen z reakcí lékařů, ale i z toho, co prožíváte,
vidíte, že naděje na uzdravení je malá, díváte se na věci jinak. Setkání s věčností je nadosah.
Víte, že už nedokážete nic, že jedinou šancí je pro vás Boží milosrdenství. Tehdy je důležitá
zkušenost s ním.
Vím, co zažívali moji přátelé, které stejná nemoc nijak nešetřila. Jak jste toto těžké
období prožíval vy? Byl to boj, nebo smíření? Cítil jste podporu lidí, kteří se za vás po
celé zemi modlili?
Ta podpora modliteb byla mimořádná a moc důležitá. Jsem za ni velice vděčný. Pro pokoj
v duši však byla zásadně důležitá zkušenost duchovního života. V mládí jsem objevil
Ježíšovu lásku, která miluje až do posledního dechu na kříži, a to i ve chvíli, kdy se cítí ode
všech opuštěný, i od Boha. Celý život jsem se učil v nepříjemnostech a bolestech poznat
Opuštěného Ježíše a obejmout ho. Když jsem to udělal i nyní ve chvíli, kdy jsem myslel, že
přichází smrt, naplnil mě veliký pokoj.

Vracíte se zpět do normálního života. Pomohlo vám překonání choroby podívat se na
svět jinýma očima? Změníte něco ve svém vlastním životě nebo navrhnete změny
v životě církve? A uvažujete o tom, že se necháte naočkovat?
Čas, který jsem uzdravením dostal, beru jako jakýsi dar navíc. Ten čas není můj, a proto ho
chci věnovat tomu, který mi ho daroval. Reformu v církvi navrhovat nebudu, protože ty
poklady tady prostě pro všechny jsou, jen se budu více snažit pomáhat lidem, aby je objevili.
Doufám, že v rekonvalescenci zvládnu napsat knížku, do které jsem se pustil. S očkováním
samozřejmě počítám.

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

