Nedělníček z 20.9. 2020 - 25. neděle v mezidobí
farností Krásensko, Studnice, Drahany a Rozstání
Iz 55,6-9;
Flp 1,20-27
Mt 20,1-16

Ž 145

Bože, tys nám uložil, abychom milovali tebe a bližního,
neboť v tom je smysl a naplnění všech ustanovení posvátného zákona;
dej nám sílu, abychom zachovávali tvá přikázání, naplnili je láskou, a
tak vešli do věčného života.

Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají
Krásensko

Ruprechtov

Studnice

Rozstání

Pondělí 21.9.
Úterý 22.9.
Středa 23.9.
Čtvrtek 24.9.
Pátek 25.9.
Sobota 26.9.

Drahany
16:30

18:00
18:00

17:00
18:00
11:00
17:00
Neděle 27.9.
9:15
11:00
9:15
8:00
Dnes: * v Krásensku mše sv.se zaměřením k dětem
*sbírka na potřeby farnosti. Za vaše dary Pán Bůh zaplať.
V týdnu
PO pozor – mimořádná změna místa a času mše svaté
ÚT jsem na pohřbu v Lipově, proto je zahájení výuky v Drahanech až 29.9.
ST Ve Studnicích od 14:45 pokračuje zkulturňování zahrady – pořád je co
dělat.  Velké Pán Bůh zaplať za početnou a výkonnou pomoc minulou středu.
SO svatební v Krásensku. Při mši sv. v 11:00 si své „ANO“
řeknou Petr Gross ze Senetářova a Pavlína Koláčková z Krásenska
„Hodová“ neděle *Archanděla Michaela oslaví v Rozstání při mši sv. v 9:15.
26. neděle v mezidobí, bude v Krásensku s o.Františkem v 9:15.
*Ve Studnicích mše sv. již v sobotu 26.9. v 17:00
*Václavské hody v Ruprechtově: SO 13:00 – průvod krojované skupiny, 15:30 taneční
vystoupení dětí a mládeže a od 13h před kult.domem bohaté občerstvení. NE 11:00 mše
svatá a pak do 13h výstava v Komunitním centru za kostelem (též v sobotu 16:30-18:00)
Doporučení vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v ČR
*Pozdravení pokoje si rukou jen rodinní příslušníci, vůči ostatním raději bezkontaktně
*Svěcená voda se zatím do kropenek dávat nebude. Velmi doporučuji přinést si někdy
z domu lahvičku a vyžádat si v sakristii do ní svěc.vodu k domácímu použití, abychom na
tuto připomínku křtu a Božího požehnání nezapomínali.
*Ke sv. přijímání přistupujte již s odkrytými ústy, ať už přijímáte do úst nebo na ruku.
Výuka náboženství
Vzhledem k tomu, že velká část žáků je z jiné farnosti (Senetářov), budou dětem hrazeny
učebnice jen částečně z prostředků farnosti. Za děti 1.+2. třída budu tedyvybírat 100Kč,
příprava k 1.sv.přijímání 50Kč, ostatní (5-9.třída) mají pomůcky zdarma.
*výuka SŠ bude na vyškovském gymnáziu vždy v pátek ve 14:00

Biřmování Drahany?
Ve farnosti se projevil zájem, proto je v kostele k dispozici formulář přihlášky. Stačí
vyplnit jen nejzákladnější údaje. Pokud bude zájemců alespoň 5, lze domluvit zahájení
přípravy. Pochopitelně se mohou připojit i z Rozstání. Příprava obvykle trvá rok.
Společenství "Modliteb matek"
Srdečně zve ke společným modlitbám za naše děti. Konají se v kostele 25.-27.září 2020.
*V pátek 16h křížová cesta, pak mše svatá. *V sobotu v 18h adorace. *V neděli v 17h
chvály, pak posezení s občerstvením v Krasínku. Těšíme se na společné setkání.
Mše svatá pro mládež
Zveme 9.října v 19h do kostela ve Vyškově. Pak přesun na faru, kde
bude kromě občerstvení i duchovní (říjnově-mariánské) slovo o.Karla
Biřmovanci by s tím měli počítat. Mnohé (6) mohu vzít autem.
Dětská scholička v Krásensku
Bude pravidelně každé úterý 18:00 - 19:00 v Krasínku (je to v prostorách MŠ Krásensko).
Scholička je určena pro děti od první třídy výše. Cílem scholičky je zapojit menší děti do
zpěvu jak při mších, tak i obecních akcích. Již od 22.9. V.Mikula &spol.
Pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání
Otcové biskupové nás již tradičně zvou ke společným modlitbám do katedrály v Olomouci
v sobotu 24.10. Začátek rúžencem v 15:00, v 16:00 adorace a v 17:00 mše sv. Jelikož
jsem v Drahotuších na svatbě, tak tam přijedu individuálně. Prosím, domluvte se zájemci a
jeďte spolu autem nebo minibusem z Krásenska. Lze doladit na pastor.radách – viz níže.
Pastorační a ekonomické rady
Bude-li to možné, uskuteční se 12.11. v divadle v Prostějově setkání
farních rad děkanátů Olomouc, Prostějov, Konice a Vyškov. Cílem
setkání je povzbudit a inspirovat. Z každé farnosti by tam měli být (1)
- 2 účastníci. Nejen vzhledem k tomu, že i my můžeme „přispět svou
troškou do mlýna“, ale i naplánovat věci budoucí, bylo by dobré se
během října sejít. Rovněž mandát rad trvá 4 roky – bylo by tedy třeba rady brzy obnovit.
Past. rady budou: neděle 4.10. ve 14:00 u Krauzů v Rozstání, v 19:30 na faře v Krásensku
Neděle 11.10. ve 14:00 na faře v Drahanech a v 19:30 ve Studnicích (místo zatím nevím).
Ke všem radám uvítám podněty k projednávání. Ekonomické rady upřesním později.
Arcibiskupské lesy nabízí
*prodej palivového dříví (4 druhy) *prodej zvěřiny *pronájmy loveckých chat.Více:alsol.cz
Arcibiskupský kněžský seminář – AKS Olomouc
*VIR – víkend v semináři. Duchovní obnova pro svobodné muže 27.-29.11. a 5.-7.3.2021
* Nabízí 275 lůžek k ubytování pro VŠ studenty Více na www.kolejeaks.cz.
Vyšel nový liturgický kalendář Arcidiecéze olomoucké
Prosím kostelníky a případně varhaniky, kteří jej využívají, aby se mi ohlásili – nakoupím.
Tarzicius pro ministranty a IN pro děvčata nad 11let
Nové číslo časopisu bude k dispozici v sakristii a vzadu v kostele
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 veřejných činitelů v Olomouci v katedrále sv Václava
Pondělí 28.9. 2020 od 10h. Mši sv. celebruje biskup Mons. Antonín Basler.
www.krasensko.cz, fakrasensko@ado.cz, o.Radomír 731 626 515

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
Ohlédnutí:
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.
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.

