Nedělníček z 13.9. 2020 - 24. neděle v mezidobí
farností Krásensko, Studnice, Drahany a Rozstání
Bože, tys všechno stvořil a všechno řídíš; ujmi se nás, ať poznáme tvou moc
a dobrotu, a dej nám sílu, abychom ti mohli sloužit nerozděleným srdcem.

Ž 103

Hospodin je milosrdný a milostivý
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Dnes: *V Drahanech bude ve 14:00 udělována svátost křtu
*O nedělích rád přijmu obědové pozvání, nejlépe od zadavatelů úmyslu mše svaté.
Nedělníček
*Pomalu se zabíhá. Prosím, aby po skončení mše sv. byl oboustranně vyvěšen na nástěnce.
*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: začne již výuka náboženství v Podomí (viz níže)
PO z důvodu opravy auta budu celý den mimo Krásensko
ÚT výuka náboženství v Drahanech bude v úterky, ale začne až 22.9. ve 13h
ST Ve Studnicích od 14:45 pokračuje zkulturňování zahrady; řezání dříví, úklid, sběr ovoce
(Ve ČT to z důvodu výuky náboženství nejde.) Velké Pán Bůh zaplať všem, kteří pomáhají.
ČT Ve Vyškově je dopoledne děkanátní kněžská konference. Začne společnou mší sv.v 9h
Ohlédnutí: Vřesová studánka- díky cyklospolupoutníkům ze Studnic, Otínovsi
a Drnovic jsme prožili fyzicky náročný, ale společensky a duchovně krásný den.
Díky i dalším skupinám farníků;věřím,že i jim se v Jeseníkách líbily nejen borůvky
Příští neděle: 25. neděle v mezidobí, ve všech farnostech bude sbírka na potřeby farnosti
Další (hodová) neděle – 27.9.*Archanděla Michaela oslaví v Rozstání při mši sv. v 9:15.
*Mše sv. ke cti sv. Václava v Ruprechtově bude tedy až v 11:00.
*V Krásensku bude o.František v 9:15.
*Ve Studnicích bude mše sv. již v sobotu 26.9. v 17:00
Příprava na biřmování z důvodu hodů a nácviku na ně
v Ruprechtově bude zahájena až v pátek 2.10. 2020 v 18:45 v přístavku kostela
v Ruprechtově. Zájemce z Krásenska beru autem. Odjezd od fary v Krásensku v 18:27.
Výuka náboženství
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 15:05 – 15:50 (přihlášeni jsou jen žáci ze
Senetářova; že by v Krásensku, Podomí a v Ruprechtově nebyly na 2.stupni věřící děti?)
Kostelníkům: na kalich prosím používejte purifikatorium (s křížkem uprostřed), vše
ostatní jsou lavaba (na ruce). Purif. a korporál se i jinak perou. PS:křížky lze došít.

Akce “Ukliďme Drahany
Uskuteční se v sobotu 19. září. Sraz dobrovolníků je ve 13h před OÚ. Po skončení úklidu
proběhne opékání špekáčků na faře. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
Velká prosba
Pro uchování moštu po sterilizaci sháním lahve od neslazených vod (Matoni, Magnesia,
Dobrá voda aj.) ze kterých se nepilo (jen nalévalo) a nejsou znečištěné ani vyplachované.
Kdo je používáte, tak mi prosím plast.lahve schovávejte,budu je potřebovat počátkem října
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.
Národní Svatováclavská pouť . Stará Boleslav 27.-28.9
Neděle 19:30 – přijezd relikvie sv. Václava do Brandýsa n.L. a průvod do Staré Boleslavi
Pondělí. Mše sv 7.30 a 8:30 v bazilice, 10:00 na Mariánském náměstí. Pak program do
odjezdu relikvie v 17:00. Více www.apha.cz/narodni-svatovaclavska-pout
16.pouť veřejnýc h činitelů v Olomouci v katedrále sv Václava
Pondělí 28.9. 2020 od 10h. Mši sv. celebruje biskup Mons. Antonín Basler. Následuje
malé občerstvení. Za pořadatele: Marián Jurečka, poslanec parlamentu ČR, Ivo
Slavotínek, předseda krajské KDU-ČSL. Matouš Pelikán, náměstek primátora Olomouce
Ubytování v Praze na Hradčanech
Bratři kapucíni nabízejí ve svém klášteře krátkodobé ubytování.
K dispozici je 9 pokojů s celkovou kapacitou 50 lůžek, velká jídelna
s kuchyňským koutem, přednáškový sál, zahrada, kaple. V červenci a
v srpnu je ubytovací kapacita zvýšena počet osob na
2 noci a
o dalších 29 jedno až třílůžkových
pokoji/počet
1 noc
více
nocí
pokojů. V klášteře je i parkování.
1 osoba
400/300 350/250
Modře je uvedena cena s lůžkovinami.
2 osoby
380/280 330/230
Červeně je uvedena cena se spacákem.
3 osoby
350/250 300/200
 Parkovné: 100 Kč za den
4 a více
300/200 300/200
 Poplatek odváděný Magistrátu Prahy 15 Kč za den
Dlouhodobé ubytování září - červen pro studenty nad 18 let, kteří rádi pomohou
s ministrantskou službou. 3lůžkový pokoj 2.400, 2-2.800, 3-3.500 za měsíc.
kapucini.uLorety@seznam.cz 606 732 064 www.kapucini.cz
Naléhavý úmysl papeže Františka na měsíc září
Abychom objevili důležitost amatérského sportu, který přispívá
k začlenění do společnosti a napomáhá překonat důsledky pandemie.
Modlitba sportovce
Pane, pomoz mi být dobrým sportovcem:
abych vítězil a zůstal skromný,
abych prohrával a uchoval si úsměv,
abych si uchoval svoji důstojnost na hřišti,
abych přijal rozhodnutí rozhodčího, správné nebo nesprávné,
abych vítězil bez toho, že chci druhého převálcovat,
abych byl silný, aniž bych propadl surovosti,
abych si cenil samotné hry více než faulů vedoucí k vítězství,
abych si soupeřů vážil, když jsou rychlejší a lepší,
abych nikdy nepropadl moci peněz.
S tebou, Pane, mohu zvítězit nad sebou a zůstat radostný z vítězství druhých.

www.krasensko.cz, fakrasensko@ado.cz, o.Radomír 731 626 515

