Nedělníček ze 7. 2. 2021 5. neděle v mezidobí
farností Krásensko, Studnice, Drahany a Rozstání
Všemohoucí Bože,opatruj nás; svůj lid, s otcovskou láskou;a protože nemáme
oporu jinde, než v naději na tvou milost, chraň nás stále svou mocí.
Job 7,1-4.6-7
1 Kor 9,16-23 Ž 147 Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty,
Mk 1,29-39

jimž puká srdce.
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Dnes: *bude čten pastýřský list o.arcibiskupa
*lze za 5Kč zakoupit (s modlitbou či magnetický) obrázek sv. Josefa, patrona šťastné
smrti, ale též ochránce rodiny a letošního „celoročního oslavence“ s čímž jsou též spojeny
mimořádné odpustky (viz Nedělníček z 20.12.2020)
*po ukončení mše sv. bude ve všech kostelích udělováno
svatoblažejské požehnání. Může je přijmout kdokoliv – i nekřesťan.
*na neděle 14. i 21.2. je třeba se zapsat dle lavic v kostele v Krásensku
V týdnu
*Pondělí 8.2. bude mše sv v Krásensku již ráno
*Úterý 9.2. v 18:30 se sejde na krásenské faře pastor. rada-postní doba
*Středa 10.2. památka sv.Scholastiky
*Čtvrtek 11.2. památka Panny Marie Lurdské – Den nemocných
*Sobota 13.2. mši sv. bude ve Studnicích sloužit vyškovský děkan P. Michal Pořízek
Příští neděli bude sbírka na potřeby farnosti
Postní kapky 2021
Postní doba se pomalu blíží. Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro toto
období přípravy na velikonoce. Prostřednictvím mobilní aplikace (Android i iOS), e-mailu,
SMS nebo webové stránky můžete každý den dostat krátké inspirace. Tentokrát na téma
Boží milosrdenství.Více na www.postnikapky.cz nebo na plakátku.
Z obsahu: Liturgická modlitba pro daný den*Liturgická čtení a promluva*Citáty papeže
Františka o Božím milosrdenství*Postní impulzy otce arcibiskupa Jana Graubnera*Audio
úryvky z encykliky sv. Jana Pavla II. o Božím milosrdenství (P. Martin
Holík)*Fotocitáty*Zpovědní zrcadla ke zpytování svědomí. Postní kapky 2021 | Facebook
Bible a my
První kolo proběhlo celou republikou a zapojilo se 400 soutěžících. V tomto školním roce
proběhnou ještě dvě kola a zapojit se mohou další soutěžící. Nyní probíhá kvíz na téma
Ježíšových podobenství (do 16.2.) Zájemci mohou vyplnit vědomostní kvíz 2. kola zde:
http://nedelevrodine.cz/bible-a-my-2/a 3. kolo proběhne v postní době. www.bibleamy.cz

Nabídka časopisů
*Nové číslo měsíčníku IN – časopisu pro děvčata 12-18 roků je k vyzvednutí u mne.
*Časopis Tarzicius ponechávám v sakristiích, tam, kde jsou ministranti (nad 8 let).
*Pro ty, kteří jsou děvčata mladší, a nebo nejsou ministranti se doporučuje časopis
Nezbeda a pro jejich menší sourozence (max do 2.třídy) i s přílohou Cvrček
*14tidenní časopisek Duha je rozsahem menší než Nezbeda (děti 5-8 let).
Více informací k časopisům a náhled na dřívější čísla je u mne.
Doporučujeme možnost výhodné koupě nejen Bible
Jako každý měsíc nabízí Česká biblická společnost nabídku slev svých produktů. Více se
dá najít nejen v únoru (před začátkem postní doby) zde: https://www.bibleshop.cz/
Výběrové řízení na pozici ředitele-ky církevní MŠ v Litovli
Vyhlašuje Arcibiskupství olomoucké s nástupem k 17.5.2021. Podmínky: praktikující
katolík / katolička VŠ nebo SŠ vzdělání pedagogického směru a tříletá pedagogická praxe
ve shodě se zákonem 563/2004 Sb.. Přihlášky zasílejte na: Arcibiskupství olomoucké
Centrum pro školy Wurmova 562/9 771 01 Olomouc do 31. 3. 2021 K přihlášce připojte:
ověřené kopie dokladů o vzdělání, životopis, přehled praxe, výpis z trestního rejstříku,
doklad o zdravotní způsobilosti, Vaši představu o církevní mateř.škole v rozsahu do 3 stran
Situace nám brání se setkávat osobně a společně se modlit.
Museli jsme zrušit mnoho akcí.To nic nemění na tom,že jsme povoláni k modlitbě.Zvláště teď,kdy se mnozí z nás dostávají do krize a
neví si rady. Největší síla je ve společné modlitbě v jednom duchu.
Proto se každý pátek v 6.30 setkáváme on-line na půl hodiny ke společné modlitbě.
Chválíme Boha, děkujeme mu a vyprošujeme požehnání pro lidi v byznysu, aby dokázali
věrně následovat Boží vůli a dokázali zvládat obtíže svého povolání. Myslíme především
na těžké případy podnikatelů, kteří se nyní vinou epidemie dostali do vážné krize.
Za tým KOMPASu Marek Chvátal info@krestanskypodnikatel.cz 732 194 790
WWW.BIT.LY/RANNIMODLITBA
Nepřítomnost
Mimo farnost budu 15. a 16.2 a následně 22.-26.2. V případě potřeby se obracejte na
duchovní správu ve Vyškově 736 522 801nebo případně i v Protivanově 723 246 237Křesťanský ekumenický web signály.cz připravil vzdělávací semináře pro mládež.
Jsou na každý měsíc pro generaci středních a VŠ zaměřeny na dnešní otázky mladých lidí
nejen ve víře, ale i v běžném životě. Semináře jsou zdarma a budou skrze ZOOM, online.
Každý trvá zhruba 60 min. a následuje prostor pro dotazy a vzájemný dialog.
Témata seminářů: -Mediální gramotnost -Kritické myšlení -Jak vést rozhovor s Bohem Sociální sítě -Sexualita -Novodobá evangelizace -Blogování -Organizace eventů
Přihlášení zde: https://www.signalyawards.cz/celorocni-seminare/
Mezi řečníky se objeví například plzeňský biskup Mons.Tomáš Holub, kněz a teolog Mgr.
Jan Koblížek Th.D, markeťák Albín Augustín Balát, bloggerka Kateřina Sedláčková,
moderátor TV Noe a kněz P. Daniel Vícha, a mnoho dalších...
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

Významný rok 2021
Kromě již výše (a dříve) připomínaných oslav sv. Josefa si v naší církvi letos připomínáme
ještě 4 další významné osobnosti. Především sv.Ludmilu, která zemřela před 1100lety a 40
let od vyhlášení sv. Cyrila a Metoděje spolupatrony Evropy. A dále ctihodného sluhu
Božího arcibiskupa Stojana, který nastoupil do úřadu arcibiskupa právě před 100 lety; byl
nejen obnovitelem Velehradu a Hostýna, ale i náboženského života Moravy.

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

