Nedělníček z 15.11. 2020 - 33. neděle v mezidobí
farností Krásensko, Studnice, Drahany a Rozstání
Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra; vyslyš naše prosby a dej, ať služba
Př 31,10-..31 tobě je naší stálou radostí, neboť opravdové štěstí člověka
je v tom, že ti může celým svým životem sloužit.
1 Sol 5,1-6
Ž 128
Mt 25,14-30
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.

Krásensko
7:30

Ruprechtov

Studnice

Rozstání

Drahany

Pondělí 16.11.
Úterý 17.11.
19:00
Středa 18.11.
+ 14:00
Čtvrtek 19.11.
17:00
Pátek 20.11.
17:00
Sobota 21.11.
17:00
Neděle 22.11.
10:30
9:15
8:00
Dnes: *Mše sv. je v Rozstání v 9:15. Po jejím skončení je opět možnost svatého příjímání
za níže uvedených podmínek. Podobně tomu je v Drahanech již
v 8:55. Streamovaná přes kanál YouTube bude v 10:30 v Krásensku (ve vyhledávači: Farnost Krásensko).Vzhledem k několika technickým úpravám (poděkování Vaškovi a Laďovi i za
opravu počítače) se dá předpokládat, že přenos bude kvalitnější
*V Drahanech i po mši sv. v Rozstání nabízím čerstvý mošt.
*Podobná možnost bude i odpoledne v Krásensku vzadu v kostele.
*V Krásensku je opět vystavena NSO a lze 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 v 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 moc nezdrží; dá prostor dalším.
V týdnu *čerpám „mírnou“ dovolenou.o.R.
*Mše sv. jsou za mimořádného stavu neveřejné; počty účastníků zůstávají silně omezené.
*Pokud se týče daných úmyslů mší sv. do 20. 11. jsou 3 možnosti:
- mše bude sloužena v místě do max. počtu s tím, že zúčastnění nějak pomohou při liturgii
- úmysl by rádi nechali odsloužit, ale sami se nezúčastní; odsloužím ji zřejmě v Krásensku
- mši by chtěli odsloužit za normálnější situace, až to půjde, termín se najde dodatečně.
*Pohřby jsou omezeny na 10 lidí; průvodu na hřbitov při dodržení
rozestupů od rodinných skupin včetně liturgie na hřbitově se lze
účastnit ve výrazně větších počtech. Upouští se však od osobních
(kontaktních) kondolencí
*Plánované návštěvy nemocných se nekonají, nicméně zaopatřování
- udílení svátosti pomazání nemocných věřícím ve vážnějším stavu
(pochopitelně i v nemocnicích) je za dodržení předpisů dovoleno.
*Vzhledem k přetrvávající pandemii papež prodloužil možnost
získat plnomocné odpustky pro duše v očistci do konce listopadu.

Příští neděle je 34. v mezidobí čili Slavnost Krista Krále
*liturgická čtení Ex 34,11-17 1 Kor 15,20-28 Mt 25,31-46
Slavná mše svatá na ukončení církevního roku tedy moc nebude, nicméně
mše svaté budou ve všech kostelích, stejně jako v neděli následující, která
je 1.adventní spojená s žehnáním adventních věnců. V Krásensku bude
liturgie spojena i s okuřováním a následnou adorací na konci mše svaté.
*odpolední adorace v Krásensku s možností přijetí svatého přijímání i svátosti smíření
*děti dostávají obrázky na nový nalepovací list. Ten si mohou vyzvednout vzadu v kostele.
Výuka náboženství
*Pokud to rodiče školáků ze zaslaných emailů ještě nezjistili, tak jsem jim (třeťákům již
2.týden) začal posílat výuková videa na již výše avizovaný YouTube – Farnost Krásensko.
*Dětem 1. a 2.třídy začne v Podomí výuka 20.11. po třídách. Čili dle pokynů pana ředitele
půjde jeden ročník po čtvrté hodině na oběd a ten druhý až po náboženství,aby se nepotkali
Naléhavý úmysl modliteb papeže Františka na listopad
Prosme o přímluvu svatých za trvalý mír v Náhorním Karabachu. „Nezapomeňme na dění
v Náhorním Karabachu, kde se ozbrojené střety střídají s chabým příměřím, přičemž se
tragicky zvyšuje počet obětí, destrukce domů, infrastruktury a bohoslužebných budov, což
stále masivněji postihuje civilní obyvatelstvo. Je to tragické. Chtěl bych znovu důrazně
vyzvat zodpovědné představitele bojujících stran, aby co nejdříve zasáhli a zastavili
prolévání nevinné krve. Ať se nedomnívají, že vyřeší konflikt násilným odporem, nýbrž
zasadí-li se o upřímná vyjednávání za pomoci mezinárodního společenství.“
Ještě k Nedělníčku *Minulou neděli nevyšel z důvodu poruchy počítače.
*Myslete i na své sousedy a přátele,kteří se do kostela nedostanou a Nedělníček jim chybí!
Je k dispozici v kostele po mši sv, či kolem sv. přijímání, tam kde mše není či odp. v Krás.
Kalendář 2021
Nový A3 kalendář farností spravovaných z Krásenska bude připraven k 1.adventní neděli.
Nedělní sbírky
Aktuálně se sbírky neprovádí, ale pokud chcete a můžete přispět finančně na potřeby
farnosti, lze poslat dar bankovním převodem na účet farnosti
Krásensko: 115- 965 237 0227/0100
Studnice: 115-965 214 0237/0100
Drahany:
15 00 353 309/0800
Rozstání:
15 00 355 339/0800
V případě zájmu mohu potvrzení o daru pro slevu na daň z příjmu zaslat dárci na adresu
uvedenou v samostatně zaslaném emailu.
Psychologické poradenství pro rodiny online
Rodiny se aktuálně ocitají v opakované zátěži, kdy jsou uzavřeny doma, hledají jiný
způsob fungování. Online poradenství za účelem adaptace výchovy na dítě bez možnosti
využití jiných služeb slouží jako prevence propadu do závažnějšího stavu dítěte a rovněž
jako psychohygienická opatření pro rodiče. Forma: Zoom, Skype, GMeet, WhatsApp aj.
Podpořeno: MPSV (pro rodinu zdarma), je možné využít až 6 setkání v délce 30-50 minut
Nabídka trvá do vyčerpání kapacity. Přihlášení: Mám zájem o online poradenství - zde
Mgr et Mgr. Martina Friedlová (poradenský psycholog, rodinný terapeut),
Mgr. Jakub Majetny a Mgr. Jana Máchová – psychologové. martina.friedlova@upol.cz
www.krasensko.cz, fakrasensko@ado.cz, o.Radomír 731 626 515

Červená středa – mezinárodní připomínka lidí pronásledovaných pro víru
25.11. i v době koronaviru si to lze připomenout např.:nasvícením červeným světlem kostela či sochy,červenou svící za oknem,modlitbou za pronásledované.Vice: cervenastreda.cz

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.
Prodej knih a obrázků
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.
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

