Nedělníček ze 14.3.2021 4. neděle postní - Laetare
farností Krásensko, Studnice, Drahany a Rozstání
Bože, tys poslal na svět svého Syna a jeho prostřednictvím uskutečňuješ naše
2Kron 36,14-23 vykoupení; oživ víru svého lidu, abychom se s oddanou
zbožností připravovali na velikonoční svátky.
Ef 2,4-10
Ž 137
Jan 3,14-21
Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás!

Krásensko
17:00

Ruprechtov

Studnice

Rozstání

Drahany

Pondělí 15.3.
Úterý 16.3.
17:00
Středa 17.3.
17:00
Čtvrtek 18.3.
17:00
Pátek 19.3.
17:00
Sobota 20.3.
17:00
Neděle 21.3.
10:45
16:00
9:20
8:00
Dnes: *ve Studnicích a v Drahanech je společné udílení svátosti pomazání nemocných
*litanie ke sv. Josefovi je možno zakoupit za 5Kč
*na následující neděle je třeba se zapsat dle lavic jen v kostele v Krásensku.
*těm, kteří v současné době do kostela spíše nechodí, předávám info, že ve všech (včetně
Krásenska) našich kostelích (i přes opatření) zůstávají nevyužitá místa.
*biřmovancům připomínám doporučený čas k předání knih následujícímu
člověku a nezapomeňte se po přečtení označit na lístku.
V týdnu
*po mších sv. se zapojím do dalšího dne novény ke sv. Josefovi
*úterý: návštěvy nemocných se dodatečně uskuteční v Nivě.
*pátek: Slavnost sv. Josefa. Slavíme již při čtvrteční vigilii ve Studnicích.
Rok sv. Josefa – dnes možnost získání plnomocných odpustků: za obvyklých podmínek
(sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysly Svatého otce) získají ti, kteří se pomodlí
litanie či jinou modlitbu ke sv. Josefovi (stejně jako kteroukoliv středu)
Příští neděle
Je třetí v měsíci, proto budou sbírky na potřeby farnosti, v Ruprechtově na práce přístavby.
Změna času na letní
Uskuteční se letos ze soboty 27.3. Čili na Květnou neděli je třeba vstávat o hodinu dříve
(informace především pro Drahany
). S tím bude souviset i plánovaná změna času
bohoslužeb dle požadavků mnoha farníků. Všechny změny jsou v posunutí začátků mší sv.
na 18.hodinu. Platí to jednak pro všednodenní bohoslužby, ale též pro nedělní liturgii ve
Studnicích v sobotu a také v Ruprechtově v nedělní podvečer.
Melatonin
Otec arcibiskup ví, jak jsou kněží nezodpovědní, tak aby předešel jejich onemocněním,
rozhodl se nám poslat nějaké vitamíny. Rád toho využívám, nicméně pro dobré usínání a
klidnou noc nám poslal i Melatonin. Vzhledem k tomu, že se spánkem nemám problém
nabízím zájemci 2 originální balení po 30ks – ať se to nemusí vyhazovat. Dík za zájem.

Výběrové řízení na technického administrátora děkanátu Prostějov
Požadavky: SŠ, řidičák B, práce na PC, samostatnost. Nástup nejlépe 4/21. Profesní
životopis s kopií dokladů o vzdělání posílejte do 28.3.2021 na faprostejov-psk@ado.cz
Naléhavý úmysl apoštolátu modlitby papeže Františka na březen 2021
Modleme se za lidi, kteří trpí vzácným onemocněním, a zvláště se modleme za trpící děti.
Aktivity Centra pro rodinu (CPR) Vyškov
*Postní soutěž pro rodiny
Více informací pro rodiče najdete na plakátcích v nástěnce a na https://vyskov.dcpr.cz/
*Utrpení Ježíše Krista v pašijích
Přednášku P.Petra Marečka na toto téma lze shlédnout v sobotu 20.3. ve 14h zde:
https://cesnet.zoom.us/j/98210928563 meeting ID: 982 1092 8563.
Pobožnosti křížové cesty
Ve většině kostelů se konají před začátkem všednodenních bohoslužeb.
Ve Studnicích jste na ni zváni o nedělích v 16:00.
Kostelní vysavač v krásenském kostele
Nejméně 2 měsíce je k nenalezení. Prosím uklízecí skupinku, která jej
v letošním roce používala, či jiného „uklízeče“, aby prozradili jeho
úkryt. Děkuji i za ostatní uklízecí čety.
Velikonoční bohoslužby
Z důvodu četných otázek na „věci budoucí“ uvádím alespoň náhled toho, co předpokládám
v současné epidemiologické situaci. Bohoslužby pochopitelně budou a doufám, že
v rozsahu důstojném. Jelikož zatím není dovolena větší kumulace lidu tak budou v plném
provedení (zelený čtvrtek, velký pátek a vigilie vzkříšení) ve 3 kostelích. Čili v Krásensku,
v Rozstání a v Drahanech. V tomto pořadí by mohly být bohoslužby ve čtvrtek a v pátek:
15:00 – 17:00 – 19:00. (Z důvodu účasti pracujících lze začínat i o hodinu později.) Vigilie
by pak byla v Krásensku až nad ránem a další farnosti v 18:00 – 20:00. Farníky ze Studnic
bych rád pozval do Drahan, kde je dostatek prostoru. V Krásensku bude žehnán i paškál
pro Ruprechtov, jehož zástupce by jej nesl v průvodu. Podobně tomu bude v Drahanech
s paškálem ze Studnic. O neděli Vzkříšení budou Drahany 8:00, Rozstání 9:20 a Studnice
10:45. Budu očekávat podnětné připomínky.
Rada evropských biskupských konferencí vyzvala k modlitbám za oběti pandemie
Do iniciativy, která chce nabídnout znamení společenství a naděje pro celý kontinent, se
zapojí všechny evropské biskupské konference v nepřetržitém modlitebním řetězu.
Česká republika se připojí k modlitbám a slavení eucharistie 17. března 2021. Mši
svatou za oběti pandemie covid-19, nemocné, zdravotníky bude v kostele sv. Vojtěcha
v pražských Dejvicích ve středu 17. března ve 12.00 hodin celebrovat pomocný biskup
pražský Mons. Zdenek Wasserbauer, kázat má generální sekretář ČBK P. Stanislav Přibyl.
Jelikož nebude mše přístupná veřejnosti, proto ji bude živě přenášet TV Noe na televizních
obrazovkách, ale také v živém vysílání na webových stránkách www.tvnoe.cz.
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

Audiokniha Christus vivit
Posynodní apoštolskou exhortaci Christus vivit vydalo audio nakladatelství Slyš.to s.r.o.
ve spolupráci s Asociací křesťanských spolků mládeže z.s. jako audioknihu. Audioknihu
můžete zdarma poslouchat nebo si ji stáhnout na: slys.to v sekci Audioknihy zdarma.
Kristýna Garguláková, Sekce pro mládež AO
Pozvánky pro možnou aktivitu biřmovanců v omezené době
*Arciecézní setkání mládeže 26.-27.3. http://mladez.ado.cz/adsm-2021/
*Videonáboženství na Yuo Tube kanále „farnost Krásensko“
*Od 10.3. novéna ke sv.Josefovi *A průběžně četba doporučené literatury
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.
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

