Nedělníček ze 18.10. 2020 - 29. neděle v mezidobí
farností Krásensko, Studnice, Drahany a Rozstání
Všemohoucí Bože, od tebe máme všechno dobré a v tvých rukou je celý náš život; dej, ať
chceme vždycky to, co chceš ty, a ať ti sloužíme s upřímným srdcem.
Iz 45,1.4-6
Ž 96
1 Sol 1,1-5
Mt 22,15-21
Krásensko Ruprechtov Studnice
Rozstání
Drahany
Pondělí 19.10.
17:00
Úterý 20.10.
18:00
Středa 21.10.
18:00
Čtvrtek 22.10
18:00
Pátek 23.10.
17:00
18:00
Sobota 24.10.
17:00
Neděle 25.10.
10:30
10:30
9:15
8:00
Sbírka na misie z 11.10. Krásensko 5,4 Rozstání 2 Drahany 3 Studnice 1. Pán Bůh zaplať
Dnes: omezení jsou upravena takto: vnitřní i venkovní akce do 6 osob; to se týká i bohoslužeb a dalších nábož. akcí společně zpívat může max.5 lidí (z těch 6)
- zakazují se koncerty a kulturní pořady všeho druhu
- uzavřeny jsou všechny školy mimo mateřských včetně výuky náboženství
Na výzvu ČBK zveme k modlitbě růžence za ukončení pandemie, za zdravotnický personál,nemocné,opuštěné,seniory,aby v těchto obtížných časech
našli útěchu. Růženec je mocný,a přitom dostupný prostředek,jež je vždy
k dispozici. Využívejme jej zvlášť ve stavu omezených možností účastnit
se mše sv. Sjednoťme se při modlitbě na tento úmysl denně ve 20h, ať sami či v rodinách.
Fyzickou neúčast na bohoslužbách můžeme v této době nahradit sledováním živých
přenosů mší svatých v TV Noe, ČT2, na dalších kanálech či z Proglasu. Doporučujeme i
modlitbu v rodině či s blízkými a četbu,rozjímání nad Písmem svatým
* Dnes bude udělováno sv.přijímání těm, kteří nebyli fyzicky přítomni
po skončení mše sv.:Studnice 17:50, Drahany 8.55, Rozstání 10.05.
V Krásensku bude od 14 do 16:00 vystavena NSO k osobní adoraci, při
které bude možné přijmout sv.přijímání ve 14:15, 14:30, 14:45, 15:00,
15:15, 15:30, 15:45 a 16h Předpokládá se, že přijímající si o této neděli nějak prožil
mši sv.,a nebo si alespoň přečetl z textů mše sv. (viz níže)udělal si osobní úkon kajícnosti,
pomodlí se Otčenáš před přijímáním. V kostele se nezdrží, aby udělal prostor dalším.
*Pokud se něco nového nevyhlásí, pak bude tento systém sv. přijímání platit i další neděle
V týdnu*Veškerá výuka náboženství je do listopadu přerušena
ST za nedeštivého počasí se na farní zahradě ve Studnicích bude od 14:45 pokračovat
v likvidaci mnohaletých náletů a z toho oddělování klestí k pozdějšímu spálení aj.práce
PÁ Příprava na biřmování v Ruprechtově je též do listopadu přerušena. Než se znovu
sejdeme, doporučuji především číst z knihy Věřím. Na koho knihy nevyšly, nechám je
v kostele v Ruprechtově v sakristii a vzadu v kostele v Krásensku k vyzvednutí. (Nebo i u
mne na faře v Krásensku). A připomínám do adventu si přečíst Lukášovo evangelium. o.R.

Vzdejte Hospodinu slávu a moc!

Příští neděli 26.10. (a dále)
* liturgická čtení Ex 22,20-26 1 Sol 1, 5-10 Mt 22,34-40
* Je změna času, můžeme spát o hodinu déle
* Pokusíme se o přenos nedělní bohoslužby; podobně jako na jaře.
Pokud ovšem budou poblíž ti, kteří tomu rozumí a umí to. Jestli to
bude, to se zveřejní na stránkách obce Krásensko již koncem příštího týdne
* Po změně času nastane posun všech podvečerních mší sv. v týdnu na 17:00
Moštování
Jelikož mi již došly veškeré lahve na uchovávání moštu a jablka stále
ještě padají, tak včera ve Studnicích jsem zahájil „distribuci“
čerstvého moštu zdarma především v těch farnostech, kde je jeho
zdroj. Příští neděli po bohoslužbách v Drahanech si tedy bude možné
načepovat do přinesené lahve mošt. Dle hesla „Láhev do každé
rodiny“. V případě úspěchu budu pokračovat další neděle v Rozstání
případně v Krásensku. Nicméně stále prosím o čisté lahve, neboť
mošt zředěný vodou či lépe Magnesií je úžasným osvěžením za jarních veder. o.Rad.
Biřmování v Drahanech
Vzhledem k tomu, že už jsou 4 zájemci a v pátého se doufá , je možné se již vnitřně
připravovat na to, že by setkání probíhala především v úterní časy po mši sv. na faře
v Drahanech. Počítám s tím, že bude možné se sejít i později (např. třeba až ve 20h)
Ořechy na farní zahradě v Drahanech
Kalamitní množství leží napadané pod třemi stromy. Přijďte si v úterý odpoledne nasbírat.
Výměna kartiček živého růžence v Krásensku
Bude se postupovat jako za jarního omezení. Markéta N. přislíbila že všechny obejde a
zrealizuje výměnu a to i pomocí SMS – pokud jsem to správné pochopil.o.R.
Zápisy z pastorační rady
*V sakristiích v Krásensku i Ruprechtově, podobně i v Rozstání jsou stále k dispozici
dosud účastníky jednání nevyzvednuté zápisy.
*Zápis z Drahan je k dispozici tamtéž a ze Studnic jej doladím a dodám během týdne.
*Do připravených krabiček vzadu v kostelích lze do 20.11. vhodit lístek s doporučením na
nové členy. Podotýkám, že některé budu delegovat i bez volby. Tito budou jmenovitě
vyvěšeni spolu s původní sestavou „dosluhující“ pastor. rady vzadu na nástěnkách kostelů.
Cena Nedělníčku
Na všech past.radách jsem toto zapomněl říci: 1 exemplář stojí 1Kč. Každou nedělní sbírku
(kromě krásenské, ale včetně ruprechtovské) o toto ponižuji. Rup.40Kč, D.30, Roz.35,S 15
Krásenské oslavy podzimu
*Fotovýstava výpěstků, dekorací apod. Lze přinést nebo zaslat na ou@krasensko.cz do
21.10. Můžeme i přijít vyfotit. Bude zveřejněno na webu obce i v sále Na Hasičce
*Výsadba stromů 28.10. - dosud nepřesněno * Drakiáda se kvůli epidemii též zrušila
Obědy kněze v krásenské farnosti
Po posledních nedělních bohoslužbách budu rád pozván do společenství rodiny. Jak jsem
na výzvy krásenských farníků slíbil, visí již dnes vzadu v kostele rozpis, do kterého je
možno mi toto naplánovat. Prosím o doplnění kontaktu kvůli nalezení či změně. o.Rad.
www.krasensko.cz, fakrasensko@ado.cz, o.Radomír 731 626 515

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
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
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.
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

