Nedělníček z 27.9. 2020 - 26. neděle v mezidobí
farností Krásensko, Studnice, Drahany a Rozstání
Ez 18,25-28
Flp 2,1-11
Mt 21,28-32

Ž 25

Bože, ty ukazuješ svou všemohoucnost nejvíce tím,
že se smilováváš a nenecháváš nás bez pomoci;
posiluj nás svou milostí, abychom vytrvale usilovali o dosažení toho,
co nám slibuješ, a došli do nebeské slávy.

Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování.

Pondělí 28.9.
Úterý 29.9.
Středa 30.9.
Čtvrtek 1.10
Pátek 2.10.
Sobota 3.10.

Krásensko
9:15

Ruprechtov

Studnice

Rozstání

Drahany
18:00

18:00
18:00
17:00

18:00
17:00

Neděle 4.10.

10:30
10:30
9:15
8:00
Sbírky na potřeby farnosti v tis.Kč: Krásensko 4,5 Drahany 2,3 Rozstání 3,3 Studnice1,6
Dnes: Hodová mše sv. ke cti archanděla Michaela v 9:15 v Rozstání
a svatováclavská v 11:00 v Ruprechtově. Po mši sv. možno shlédnout výstavu v přístavku

Ž 145

Budu ti hrát, Hospodine, před anděly. Rozstání
Ž 29
Ty, Hospodine, vládneš nade vším. Ruprechtov
Ohlédnutí
*Václavské hody v Ruprechtově:kvůli omezením z nich zbyl téměř jen duchovní program
*Díky krásenskému společenství Modliteb matek za připravený víkendový program,který
bude dnes zakončen v 17h chválami v kostele a posezením s občerstvením v Krasínku.
V týdnu
PO Slavnost sv.Václava a státní svátek – doporučená účast na mši sv. (v Krásensku v 9:15)
ÚT *Zahájení výuky na ZŠ v Drahanech ve 13h. Od 17:30 možnost svátosti smíření
* Dětská scholička 18- 19:00 v Krasínku ( v prostorách MŠ Krásensko)- již od 7 let dětí
ČT *Ve Studnicích od 15:45 likvidace starého dřeva v zahradě a pročištění náletů
*V Krásensku na faře od 19h setkání s rodiči dětí, které se připravují k 1.sv.přijímání
PÁ *Návštěvy nemocných v Podomí
*V Ruprechtově v přístavku kostela v 18:45 začne příprava na biřmování. Odj. z K.18:27
Doporučení vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v ČR
*Pozdravení pokoje si rukou jen rodinní příslušníci, vůči ostatním raději bezkontaktně
*Buďte prosím tolerantní, pokud někdo přece jen nabízenou ruku nepřijme – neurazte se
*Svěcená voda se zatím v kropenkách nebude. Doporučuji přinést si lahvičku a vyžádat si
v sakristii do ní svěc.vodu k domácímu použití; připomíná nám křest a Boží požehnání .
*Ke sv. přijímání přistupujte již s odkrytými ústy, ať už přijímáte do úst nebo na ruku.
* Dle nových výnosů MZČR jsme při bohoslužbách při sezení v lavicích počtově
neomezeni, jen pokud stojíte vzadu, tak mimo rodinné skupiny je třeba mít 2m rozestupy.

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.
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.
Vrcholí moštovací doba děkuji za plast.lahve od neslazených vod– nejlépe do neděle 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.
Pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání v SO 24.10. doladíme na past.radách
Past. rady: 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.
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

