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Informátor pro římskokatolické farnosti

Soběchleby, Paršovice a Blazice
21. neděle v mezidobí 27. srpna 2017
Nakloň, Hospodine, svůj sluch a slyš mě, pomoz svému služebníku, který v tebe doufá. Ty jsi můj Bůh, smiluj se
nade mnou, Pane, neboť stále k tobě volám.
1.čtení. Iz 22, 19-23 * Na jeho rameno položím klíč od Davidova domu.
Žalm:138 * Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, dílo svých rukou neopouštěj!
2.čtení: Řím 11,33-36* Od něho, skrze něho a pro něho je všecko.
Evang: Mt 16,13-20 * Ty jsi Petr; tobě dám klíče od nebeského království. Na Petrovo vyznání navazuje poslání, které mu Ježíš
svěřuje. Proto může být Petr nazván skálou, ač je slabý člověk. Mesiáš jistě nechce rozdávat vyznamenání svým učedníkům.
Chce se však o svůj lid postarat a k tomu potřebuje lidi, kteří mu věří. Jejich víra roste, jak je řečeno, z Božího daru.

BOHOSLUŽBY OD 27. SRPNA DO 3. ZÁŘÍ 2017
NEDĚLE 27. srpna
21. neděle v mezidobí

Soběchleby
7:45 za + manž. Jandovy, syna, vnuka a živ. rod.
Paršovice
9:15 za farníky
Blazice
10:45 za ž. a + r. Vaňkovu a Šotlíkovu
pondělí 28. srpna
Soběchleby 18:00 Za dar zdraví a Boží ochranu v nemoci
úterý 29. srpna
Opatovice
8:00 Za +manžele Vavříkovy a duše v očistci
středa 30. srpna
Blazice
17:00 Za + manžele Matyášovy, ž. a + r., duše v oč.
čtvrtek 31. srpna
Paršovice
17:30 Za +manžele Jančíkovi, rodiče, sourozence a ž.r.
pátek 1. září
Rad. Lhota
9:00 mše sv.
první pátek
Soběchleby 18:00 Za + rodiče Václavíkovy živou a + rodinu
sobota 2. září
Soběchleby
7:30 Za živé a + členy živého růžence/ večeřadlo
mariánská sobota
Opatovice
16:00 Za + Frant. Nováka, ž. r., d. v oč. a šť. h. smrti
NEDĚLE 3. září
Soběchleby
7:45 Za farníky
22. neděle v mezidobí Paršovice
9:15 Za +Vojtěcha Hošťálka rodiče z obou stran a
Blazice
10:45 Za Petra a Marii Buchtovy živ. a + rodinu
Svátky: 28. 8. sv. Augustýna, biskupa a uč. Církve, 29.8. pam. Umučení sv. Jana Křtitele
Táborák na závěr prázdnin bude v pátek 1. 9. na farní zahradě v Soběchlebích po mši sv.
PRVNÍ PÁTEK Ježíšovo zaslíbení: „slibuji Ti v nesmírném
milosrdenství svého Srdce, že všem, kteří přijmou po devět prvních
pátků v měsíci za sebou mé Tělo, dám milost konečné zkroušenosti,
že neumřou bez milosti Boží a bez potřebných svátostí. Mé Božské
Srdce bude v hodině smrti jejich útočištěm“.
Přicházejte na první pátek uctít Ježíšovo Nejsvětější Srdce.
Veďte své děti k pobožnosti prvních pátků, připomeňte jim, aby
přišly ke zpovědi a na mši sv.
První pátek oslavíme ve všech farnostech: v Paršovicích již ve čtvrtek v 17:30 (jede autobus
v 17:14 z Opatovic, zpět vás rád odvezu) Od 17:00 adorace a zpovídání, litanie a mše sv.
V pátek v 9:00 v DD Radkova Lhota, Soběchleby od 17:00 adorace a zpovídání, litanie a mše
sv.
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podpis otce nebo matky
ZASLÍBENÍ PRVNÍCH SOBOT V MĚSÍCI: Podobně jako jsou první pátky v měsíci zasvěceny
Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, tak první soboty v měsíci jsou zasvěceny smíru za urážky, rouhání a
lhostejnosti, kterými je uráženo Neposkvrněné Srdce Panny Marie, tak, jak k tomu vybízela Panna Maria ve
Fatimě před 100 lety, v roce 1917.
Každou první sobotu bude v Soběchlebích mariánské večeřadlo: od 7:30 radostný a bolestný růženec, pak mše sv. za
živé a + členy živého růžence, zásvětná modlitba P. Marii a růženec slavný. Už sv. Pius X., poskytl v r. 1912
plnomocné odpustky věřícím, kteří na první sobotu v měsíci konají smírnou pobožnost k Neposkvrněnému Srdci
Panny Marie.

TŘETÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE: 13. července 1917 se ve Fatimě třem pasáčkům Lucii, Františkovi
a Hyacintě P. Maria zjevila potřetí a ukázala jim peklo. V tomto zjevení řekla pasáčkům, že si přeje, aby se
ve světě ustanovila úcta jejího Neposkvrněného Srdce a také hovořila o smírném svatém přijímání v první
soboty v měsíci. „Viděli jste peklo, kam se dostávají duše ubohých hříšníků. Aby je zachránil, chce Bůh ve
světě zavést úctu k mému Neposkvrněnému Srdci. Jestliže lidé udělají, co vám řeknu, mnoho duší se
zachrání a bude mír… přijdu požádat o zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci a o smírné svaté
přijímání o prvních sobotách v měsíci… Nakonec zvítězí mé Neposkvrněné Srdce. Svatý otec mi zasvětí
Rusko, to se obrátí a světu bude dopřán na nějakou dobu mír.“
VELKÝ PŘÍSLIB: O osm let později, 10. prosince 1925 se P. Maria zjevila (s dítětem Ježíšem) sestře Lucii
v klášteře v Pontevedra. Nejsvětější Panna jí položila ruku na rameno a ukázala srdce ovinuté trny, které měla
v druhé ruce. Dítě Ježíš řeklo: „Měj soucit se srdcem Nejsvětější Matky, se srdcem ovinutým trny, kterými je
nevděční lidé neustále probodávají a nikdo nekoná smírné skutky, aby je odstranil.“ P. Maria řekla: „Dcero,
pohleď na mé srdce, ovinuté trny, kterými je nevděční lidé probodávají rouháním a nevděkem. Snaž se
alespoň ty mě potěšit a řekni, že slibuji všem, kdo se po dobu pěti měsíců v první sobotu vyzpovídají,
přijmou svaté přijímání, pomodlí se růženec a stráví 15 minut při rozjímání 15 tajemství růžence, že jim
budu blízko v hodině smrti se všemi milostmi, které potřebují ke spáse. *
VELKÁ PŘISLÍBENÍ PRVNÍCH SOBOT: „Všem, kdo po pět po sobě následujících prvních sobot
v měsíci splní požadované podmínky, slibuji, že při nich budu v hodině smrti se všemi milostmi
potřebnými ke spáse jejich duše“. S nezměrnou velkorysostí slíbila P. Maria tu nejúžasnější milost, milost
všech milostí, milost vytrvání až do konce. A tento příslib platí pro všechny bez výjimky a bez jakýchkoli
omezení. Sestra Lucie řekla: „Nikdy jsem nebyla tak šťastná, jako když přišly první soboty. Když jsem se to
dozvěděla, hned jsem s pobožností začala a toužila jsem udělat všechno pro to, aby se do ní zapojili i ostatní.“

PODMÍNKY SMÍRNÝCH POBOŽNOSTÍ PRVNÍCH SOBOT V MĚSÍCI
1. Svatá zpověď (je možné vykonat před nebo po 1. sobotě s úmyslem smíru za urážky Neposkvrněného
srdce P. Marie. Další 3 podmínky však musí být splněny v den 1. soboty)
2. Svaté přijímání obětované na smír Srdce PM
3. Společná modlitba svatého růžence - večeřadlo
4. Rozjímání o tajemství sv. růžence o jednom nebo více tajemstvích (aspoň 15 minut)
Pouť našich farností na sv. Hostýn bude v sobotu 23. září. Děkovné bohoslužby za úrodu s přinesením plodů
našich polí a zahrad budou ve všech farnostech v neděli 24. září. Úklid kostela v Soběchlebích - je mým přáním, aby
se kostel uklízel každý týden. Prosím o nové služby. Kontakt na faráře mobil: 731621105, email:
farasobechleby@seznam.cz

