Nedělníček z 6.9. 2020 - 23. neděle v mezidobí
farností Krásensko, Studnice, Drahany a Rozstání
Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny; pohlédni na nás
s otcovskou láskou a dej, aby všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé
svobody a věčného dědictví.
Ž 95
Ez 33,7-9;
Řím 13,8-9;
Mt 18,15-20

Kéž byste dnes uposlechli jeho
hlasu. Nezatvrzujte svá srdce!
Krásensko

Ruprechtov

Studnice

Rozstání

Pondělí 7.9.
Úterý 8.9.
Středa 9.9.
Čtvrtek 10.9.
Pátek 11.9.
Sobota 12.9.

Drahany
19:00

18:00
18:00

17:00
18:00
14:30 Vřes.stud
Neděle 13.9.
10:30
8:00
17:00
9:15
8:00
Dnes: *Děti dnes dostanou první předlohu k postupnému nalepení 9 kartiček (až do 31.NE v mezidobí). Kdo ji dosud neměli,
mohou si ji u kněze vyzvednout. Metodika pro rodiče a kněze:
http://download2.katechetiolomouc.cz/prechodne-anezaraditelne/metodiky-nedele/METODIKA.pdf
Obrázky se budou spolu s křížkem dávat při obětním průvodu.
*P.Vincenc Svak se po dohodě s arcibiskupstvím rozhodl z osobních důvodů ukončit svou
kněžskou službu v Drahanech a Rozstání. Farní den byl vlastně jakýmsi jeho rozloučením.
Velké Pán Bůh zaplať za jeho velmi dobrou duchovní i lidskou službu ve farnostech.
Nedělníček
*Vezměte si jej prosím nejlépe před začátkem mše svaté k sobě do lavice – je tam
odpověď žalmu. Zároveň prosím, zda by se v kostele nenašel někdo, kdo by jej přinesl i
těm, kteří tam byli dříve, než byl přinesen (–nevzpomenou si se pro něj znovu vydat).
*Mělo by se vzadu v kostele ustálit místo, kde bude uložen. Je dobré zbylé výtisky po mši
sv. vzít sousedům, starším,co jsou doma či aktuálně nepřítomni; za tuto službu moc děkuji.
*Očekávám od zástupců místních organizací či jiných aktivistů, že mi na můj email (na
konci 2.strany) budou posílat pozvánky, gratulace, postřehy apod. ke zveřejnění.
V týdnu: z výše uvedeného důvodu jsou výrazné změny v bohoslužbách v týdnu a hlavně
o nedělích. Předpokládám, že nedělní mše svatá bude ve Studnicích ještě i příští neděli
v 17:00 a od 26.9. bude zřejmě bývat v sobotu v 17:00 s nedělní platností. Tento mnou
navržený pořad bohoslužeb bych rád do konce září ještě projednal s pastoračními radami.
ÚT budu na pohřbu v Potštátě
ČT Ve Studnicích od 14:30 pokračuje zkulturňování zahrady; řezání dříví, úklid, sběr ovoce
SO Mše sv. na Vřesové studánce ve 14:30. Nejen cyklisté jsou stále vítáni;
více viz plakát na webu obce Krásensko v rubrice farnost.

Ohlédnutí: *Krásenské guláš se se 750 účastníky velmi vydařil; věřím, a doufám, že je
mezi námi věřícími podobný zájem i o duchovní stravu a společenství. 
*Okresní požární kontrola v kostele Krásensku a v Ruprechtově byla bohudíky bez závad.
Nicméně není špatné si všech kostelích všimnout, kde jsou hasící přístroje. Většinou je
jeden na kůru, druhý v sakristii a třetí vzadu v kostele.
Příští neděle: 24. neděle v mezidobí, v Drahanech bude při mši svaté udílena svátost křtu.
Příprava na biřmování bude zahájena v pátek 25 září 2020 v 18:45 v přistavku kostela
v Ruprechtově. Zájemce z Krásenska beru autem. Odjezd od fary v Krásensku v 18:27.
Výuka náboženství
Prozatím nebude umožněna výuka v Rozstání kvůli koronaviru. V Drahanech se zřejmě
učit bude a to buď v pondělí nebo ve čtvrtek
V Podomí: 1.+2.ročník v pátek 11:30–12:15, příprava k 1.sv.přijímání středa 12:35–13:20,
část 4.+5. středa 13:20 – 14:00. 2.stupeň čtvrtek nebo spíše úterý 15:05 – 15:50. Přihlášky
jsou ve škole. Zahájení výuky bude 16.září.
Velká prosba
Je čas moštování a pro jeho uchování po sterilizaci sháním lahve
od neslazených vod (Matoni, Magnesia, Dobrá voda apod.) ze
kterých se nepilo (jen nalévalo) a nejsou ničím znečištěné ani
vyplachované. Kdo takové vody používáte, tak mi prosím plast.
lahve od nich schovávejte, budu je potřebovat na začátku října.
Svátost smíření
Využívejte prosím časy před a po mších sv. ve všední dny, hlavně v Krásensku
nejen první pátky (vhodné jsou třeba i ty druhé).
Farnost Krásensko blahopřeje
panu Rudolfu Pliskovi k jeho 70. Ať mu Pán dá zdraví a žehná při jeho práci,
pomoci v kostele a ať má radost z široké rodiny, která jej s láskou obklopuje.
Centrum pro rodinu nabízí 16.-18.10. víkend pro otce s dětmi v Březině u Javoříčka
Za doprovodu zkušených speleologů prozkoumáte běžně nepřístupnou jeskyni u Javoříčka.
Tato nabídka je určena pro otce a děti od 7 let (tj. narozené v roce 2013 a dříve). Je třeba,
aby tatínci i děti byli alespoň průměrně pohybově zdatní, (úzké průlezy, plazení apod.) a
neměli strach ze stísněných prostor. Kromě adrenalinové výpravy do
jeskyně je plánován další společný program (hry venku i uvnitř,
zajímavá prezentace o činnosti místních jeskyňářů, podle počasí
slaňování a táborák, pěší pouť na nedělní mši svatou do Bouzova
(6+6 km). Věřím, že to bude víkend, na který budete spolu s dětmi
ještě dlouho vzpomínat. Začíná se v pátek večeří a končí v neděli po
obědě. Přihláška a více info zde: https://forms.gle/Bv4n6ej6K3kJud2JA nebo 587 405 292
Akce mládeže děkanátu Prostějov
Spolčo VIP – Věřící i v pátek: 18.9. v 18:00 mše sv. v kostele Povýšení sv.Kříže
v Prostějově, pak přesun na CM gymnázium na spolčo do 20h a posezení u kávy, čaje.
Rakouský Dachstein – pozvání na ferraty
Stále platí. Odj. v pátek 18.9. odpoledne, nocleh v přírodě, v sobotu ferrata a návrat cca ve
21h. Zatím jsme 4 v mém 7mi místném autě, ale mohou být i 2 auta. o.Radomír
Romská pouť 19.září v Olomouci – 22.ročník
Od 10h v katedrále sv Václava. Více na stránkách viz níže.
www.krasensko.cz, fakrasensko@ado.cz, o.Radomír 731 626 515

