Nedělníček ze 4.10. 2020 - 27. neděle v mezidobí
farností Krásensko, Studnice, Drahany a Rozstání
Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, ty ve své štědrosti dáváš prosícím
více, než si zasluhují a žádají; smiluj se nad námi, zbav nás všeho, co tíží
naše svědomí, a daruj nám i to, oč se ani neodvažujeme prosit.
Iz 5,1-7
Ž 50
Flp 4,6-9
Mt 21,33-43
Krásensko Ruprechtov Studnice
Rozstání
Drahany
Pondělí 5.10.
17:00
Úterý 6.10.
18:00
Středa 7.10.
18:00
Čtvrtek 8.10
18:00
Pátek 9.10.
17:00
18:00
Sobota 10.10.
17:00
Neděle 11.10.
10:30
10:30
9:15
8:00
Dnes: *se dle nařízení vlády kromě žalmisty naposledy při liturgii zpívá (cca na měsíc)
PS.: Možno pouze soukromě či v zemi krále Miroslava 
*Pastorační rady ve 14h v Rozstání u Krauzů a v 19:30 v Krásensku na faře
*vstoupili jsme do mariánského měsíce, kdy se doporučuje denní modlitba růžence (nebo
alespoň desátek). Říjen je zároveň misijním měsícem; kartičky s modlitbou vydané již
vloni jsou k dispozici vzadu v kostelích. 18.10. je o misijní neděli sbírka (více příště)
V týdnu
ÚT *V Olomouci se koná kněžský den, návštěvy nemocných po prvním pátku se budou
v Drahanech konat tedy cca od 15 do 17:30 a ve středu 8-9:30
*Dětská scholička 18- 19:00 v Krasínku ( v prostorách MŠ Krásensko)- již od 7 let dětí
ST * památka Panny Marie Růžencové
*od 15h na zahradě ve Studnicích, k likvidaci náletů přijde vhod i pila; nejlépe motorová
ČT *V Krásensku v Krasínku (ve školce) od 19:30 každotýdenní Modlitby matek 30-60´
PÁ *Ve Vyškově v 19h ve farním kostele je mše sv.pro mládež děkanátu a návazně na
faře formační mariánské setkání s o.Karlem. Odj. z Krásenska od fary v 18:30
Příští neděli *bude čten pastýřský list biskupů k misijní neděli.
*v Drahanech při mši sv. bude udělován Danieli A.J. a Mikuláši M.O. Vládkovým křest.
* PR ve 14:00 na faře v Drahanech a v 19:30 ve Studnicích (místo zatím nevím).
Brigáda v Ruprechtově
V sobotu 10. a 17.10. od 8h ráno na Komunitním centru za kostelem. Bude
se bourat vstup mezi KC a sakristií, podlaha v sakristii a příprava na betonáž
podlahy (17.10.) Kdo můžete, přijďte, byť jen pokecat :-). Ondřej Švarc
Změna časů mší sv.
*Záleží ještě na dohodě při jednáních PR, ale zřejmě nejpozději při změně
času dojte i k posunutí termínu mše sv. ve všední dny všude na 17h.
*Pokud se týče sobotní mše sv. ve Studnicích, předpokládám pak na jaře
podobně opačný posun na 18h (event. na 19h).

Dům Izraele je vinicí Páně.

Vrcholí čas moštování děkuji za plast.lahve od neslazených vod– ještě stále se hodí o.R.
Příprava na biřmování v Ruprechtově
Příští setkání bude v pátek 16.10. v přístavku kostela. V 18:45. Bible ssebou. o.Radomír
Blahopřejeme
Zpráva z Drahan letí – třičtvrtě století. Proto obec, farnost, sousedé,
přátelé - paní Růženě Šustrové přejí směle. Ať jí žehná Bůh a zdraví
slouží – tak jak po tom každý křesťan touží.
Kalendáře stolní na r 2021
*V Krásensku jsou k dispozici Misijní kalendáře - v barevném a
optimistickém duchu slov křesťanské písně "Slunce ať svítí, kde jsi
ty" s misijními fotografiemi z různých koutů světa i z České
republiky a s citáty z křesťanských zpěvníků.
Cena - dobrovolný dar na misie (dar 150 Kč může pomoci dětem v misiích z největší bídy,
dar 300 Kč těmto dětem umožní vzdělávání). M.Ševčíková
*Do Studnic, příp. Drahan a Rozstání bych vzal kalendáře z Brna –Lesné, z nichž výtěžek
je příspěvkem na stavbu nového kostela. Jejich výrobní cena je cca 50Kč. o.Radomír
Obědy o nedělích a slavnostech
Byl jsem už několika lidmi vyzván jestli neobnovím za o.Jana
v Krásensku zaběhnutý rozpis. Velmi rád takto neformálně
navštívím rodiny, ve kterých jsem dosud spíše nebyl. Pro
kněze je to možnost jiného setkání motivovaného i „potřebou
jídla“. Fakt je, že když jsem v minulých farnostech v takto
sváteční a společenský den musil jít do restaurace či si něco
uklohnit sám na faře, bylo mi to vždy trochu smutné.
Nejraději vyhovím těm, co mají křtiny, či nějaké výročí apod.
a pak bych rád byl pozván k těm, kteří mají úmysl mše svaté – pokud je to tedy možné.
Ano, v polovině října obnovím rozpis, nicméně bych dal nejdříve přednost těm, kteří mají
mši sv. a pak (1-2 týdny předem) by byl prostor pro ostatní. Prosím nezapomeňte, že jsou
významné události i v jiných třech farnostech, proto asi občas některý termín vyškrtnu.
Večerní studium spirituality
Každé úterý počínaje 13.10. do 15.12.2020 v aule CM Teologické fakulty v Olomouci,
Univerzitní 22 (2.podlaží) bude probíhat kurz pro zájemce z řad veřejnosti. Z probíraných
témat: Duchovní život, biblické osobnosti, spiritualita křesť.Východu aj. Podmínkou účasti
je přihláška na czv.upol.cz. Cena kurzu 300Kč. edita.lukasova@upol.cz, 585 637 174
Nová doporučení vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v ČR
Kromě zpěvu je omezen jen počet účastníků bohoslužeb na 100 – což nám až tak nevadí
Pokud se týče pohřbů a svateb je situace obdobná.
Pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání v SO 24.10. doladíme na past.radách
IV.Konference o evangelizaci 13.-14.11.2020
Vzhledem k viru bude v on-line verzi. Mimo hl. program bude možné si vybrat i z paralelních workshopů. Hl přednášející je P.René Luc z Francie, další budou Katka Lachmanová a P.Josef Prokeš. Cílem konference je povzbudit a inspirovat. www.evangelizace.eu
www.krasensko.cz, fakrasensko@ado.cz, o.Radomír 731 626 515

Modlitba národů proti pandemii COVID 19
Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět
svého Syna jako lékaře našich duší a těl. Shlédni na své děti, které se v této obtížné,
zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa k Tobě obraci a hledají sílu,
spásu a úlevu. Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
věčný život zemřelým. Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás od všeho zla. O to
prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky
věků. Amen. Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás.
Prodej knih a obrázků
Krátká výzva biskupů k nadcházejícím volbám
Sestry a bratři, být katolickým křesťanem by mělo znamenat být
zodpovědným občanem. Proto Vás jako Vaši pastýři vyzýváme:
jděte k volbám a volte zodpovědně! Vaši čeští a moravští biskupové
8.ročník florbalového turnaje vícečlenných rodin - Quinta Cup
Bude v so 24.10.2020 od 9h v tělocvičně Gymnázia J.A.Komenského
Uherský Brod. Pro rodinu se 3 dětmi na ZŠ; s rodiči tvoří tým. Zápisné
za rodinu 350Kč. Přihlášky do 18.10. na jindrich.perina@atlas.cz nebo
604 980 955. Občerstvení zajištěno. Obuv se světlou podrážkou nutná.
Odběr nedělníčku
Kdo by měl zájem, aby mu Nedělníček chodil emailovou poštou – stačí mi dát vědět. o.R.
Liturgické okénko
Povšimnul jsem si, že ve většině farností se používá jediná odpověď pro proměňování na
výzvu kněze „Tajemství víry“ – „Tvou smrt zvěstujeme, …“. Dvě další odpovědi někteří
farníci ani neznají. Proto přikládám jejich text s tím, že celý měsíc říjen bychom všude
používali tuto odpověď: „Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením,
Ježíši Kriste, Spasiteli světa. „ a v listopadu „Kdykoliv jíme tento chléb a kdykoliv pijeme
tento kalich, zvěstujeme tvou smrt a čekáme na Tvůj příchod, Pane Ježíši Kriste.“
Pochopitelně, pokud je mše sv. zpívaná a kněz „Tajemství víry“ předzpívá – držíme nápěv.
Centrum pro rodinu Vyškov L Štěpánková 775 303 840. Více a aktuálně: vyskov.dcpr.cz
5.10. Pečování jako poslání- efektivní péče a doprovázení blízkého 17-19:00
1.10. a 15.10. Posezení u kávy a čaje 8:45 Středy Klub maminek 9:30-11:30
Pondělky Cvičení na míči pro seniory 10:00 Cvičení na míči po porodu 17:00
Úterky Biblický kroužek 14:30
Pátky Modlitby matek 9:00
Biřmování
V Drahanech jsou v kostele k dispozici přihlášky. Stačí vyplnit zákl. údaje. Od 5 zájemců
lze domluvit zahájení cca roční přípravy. Pochopitelně se mohou připojit i z Rozstání.
Mše svatá pro mládež 9.října v 19h v kostele a pak setkání na faře ve Vyškově.
Past. rady: neděle 4.10. ve 14:00 u Krauzů v Rozstání, v 19:30 na faře v Krásensku
Neděle 11.10. Ke všem radám uvítám podněty k projednávání. Ekonomické rady upřesním
později.

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

