Madona Assumpta
Informátor pro římskokatolické farnosti

Soběchleby, Paršovice a Blazice
21. neděle v mezidobí 27. srpna 2017
Smiluj se nade mnou, Pane, neboť stále k tobě volám. Tys totiž, Pane, dobrý a shovívavý,
nejvýš milosrdný ke všem, kdo k tobě volají.
1.čtení. Jer. 20, 7-9 * Hospodinovo slovo se mi stalo pohanou.
Žalm: Žl 63 * Má duše žízní po tobě, Pane, Bože můj!
2.čtení Řím 12, 1-2 * Přinášejte sami sebe v oběť živou.:
Evang. Mt 16, 21-27 * Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe. Představa trpícího a umučeného Mesiáše,
který tedy zlu podlehne, byla pro Ježíšovy současníky nepředstavitelná. Proto také nebyla přijata
představa utrpení Mesiášových věrných. Ježíš zde tedy opět vyzývá ke změně smýšlení. Jeho cesta je
cestou zisku skrze ztrátu a takováto moudrost není člověku samozřejmá a blízká!
BOHOSLUŽBY OD 3. DO 17. ZÁŘÍ 2017
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
pondělí 4. září
Soběchleby 18:00 Veni Sancte - za požehnání do nového šk.
roku
úterý 5. září
Opatovice
8:00 Za +Josefa Matějíčka, syna, zetě, ž. rod. d. oč.
středa 6. září
Blazice
17:00 Za + rodiče Hermanovy, dceru, syna, ž. r. d. oč.
pátek 8. září
Soběchleby 18:00 mše sv. - volná intence -svátek Narození P.Marie
sobota 9. září
Soběchleby 12:00 svatební obřad
Opatovice
17:00 Za + rodiče Klvaňovy, ž. a + r. Hanákovu a d.oč.
NEDĚLE 10. září
Soběchleby
7:45 za+rodiče Složilovy,Kateřinu Ležákovou ž.+ r.
23. neděle v mezidobí Paršovice
9:15 za živou a + rod. Růžičkovu
Blazice
10:45 Za + P. Vladimíra Valentu, rodiče a sourozence
středa 13. září
Soběchleby 17:00 fatimská pobožnost, mše sv. s novoknězem
čtvrtek 14. září
Blazice
17:00 Za + Marii Netopilovu, 2+ rodiče, živ a + rod.
pátek 15. září
Rad. Lhota 14:00 Mše sv. v DD
Soběchleby 18:00 Mše sv. – volná intence
sobota 16. září
Soběchleby
7:30 Mše sv. – volná intence
Opatovice
16:00 na poděkování za dar zdraví a BP pro ž. rod.
NEDĚLE 17. září
Soběchleby
7:45 Za + Elišku Vaňkovu, + rodiče, prarodiče, ž. + r.
24. neděle v mezidobí Paršovice
9:15 Za + rodiče Krutilovy, ž. rod. a d. oč.
Blazice
10:45 Za farníky - hody
SBÍRKA NA FARNOST
Svátky: 8. 9. Svátek Narození Panny Marie * 13.9. Pam. sv. Jana Zlatoústého * 14.9. Svátek
Povýšení svatého kříže * 15.9. Pam. Panny Marie Bolestné * 16.9. pam. sv. Ludmily.Pouť na
sv. Hostýn bude v sobotu 23. září. Zájemci zapište se u kostelníků v sakristii. Podle zájmu Bude
vypraven autobus, který vás posbírá podle zájmu přihlášených.Děkovné bohoslužby za úrodu
budou v neděli 24. září.*Kostel v Soběchlebích se bude od pátku 8. 9. uklízet každý týden

podle rozpisu. Prosíme o zapojení mladších žen do úklidu.*Výuka římskokatolického
náboženství ve školním roce 2017 / 18.Drazí rodičové. Vyučování náboženství je pomoc
rodičům, aby naplnili slib, který dali Bohu při křtu svého dítěte, že budou své dítě
vychovávat ve víře. Pochopitelně vyučování náboženství nenahradí formaci, za kterou jste
jako rodiče odpovědní a která má probíhat doma formou osobního příkladů rodičů,
společnou modlitbou a také rozhovorem s dítětem o otázkách týkajících se Boha a vztahu k
Němu. * Nebudete-li brát svou víru vážně, Vaše dítě to od Vás odkouká a bude jednat
naprosto stejně. Neodmyslitelnou etapou křesťanské formace Vaších děti má být na prvním
místě společná účast na nedělních bohoslužbách. Až po těchto elementech křesťanské
formace Vaších děti následuje vyučování náboženství ve škole, které není formací zbožnosti
ale časem, kdy dítě poznává základní informace týkající se křesťanského života. Nestačí dát
dítě do náboženství jen ve třetí třídě, aby mohlo jít k prvnímu sv. přijímání a pak již
v dalších ročnících do náboženství dítě nepřihlásit. Kdo tak uvažuje, a dokonce jedná je
vypočítavý pokrytec, který kupčí se svátostmi Ježíše Krista. Je zbožný jen když se mu to
hodí. * Očekávám proto v hodinách náboženství všechny děti, ze všech ročníků, které byly
u prvního sv. přijímání a stejně očekávám vaši společnou účast na nedělních bohoslužbách.
Náboženství není předmět „výchovný” ale „výuční” - neformuje duchovní život dítěte, za to
jsou zodpovědní rodiče, nýbrž předává informace tykající se křesťanské věrouky na nichž se
pak duchovní život dále staví. Pouť do Fatimy, Lurd a Santiaga de Compostela bude 7. 14. září absolvovat farář P. Josef. Zastupovat budou kněží z okolí. Ve vážných potřebách se
obracejte na děkana v Hranicích.Svátek Narození P. Marie v pátek 8. září oslavíme při mši
sv. v 17:00 v Soběchlebích. Přijďte i z Paršovic a Opatovic. Celebruje P. Suchánek z Lipníka. *
Pouť ministrantů arcidiecéze se koná v sobotu 9. září v Uherském Brodě. Pojede se brzo ráno
vlakem pod vedením starších ministrantů. * V neděli 10. září přijede do Soběchleb a Paršovic na
mši sv. Mons. Bohumír Vitásek z Olomouce. Papež František ho jmenoval misionářem
milosrdenství, který má pravomoc snímat ve zpovědi i tresty exkomunikace vyhrazené Svatému otci.
Nabízí zpovídání v Soběchlebích od 7:15 a v Paršovicích i po mši sv. Do Blazic přijede kněz
z Bystřice.

Fatimská pobožnost ve středu 13. září 2017
ve farním kostele v Soběchlebích
Příležitost k získání plnomocných odpustků v Jubilejním roce Fatimy
17:00 modlitba slavného růžence s fatimskými zpěvy, svátost smíření
17:30 mše sv. - celebruje novokněz P. Jan Berka, kaplan ve Zlíně
adorace s modlitbou korunky anděla z Fatimy, novokněžské požehnání
Svátek Povýšení sv. Kříže ve čtvrtek 14. září je patrocinium farního kostela v Blazicích.
Titulární slavnost. Slavnou mši sv. bude ten den v 17:00 sloužit farář z Bystřice pod Hostýnem.
Hodová mše sv. bude v neděli 17. září v 10:30.
Sbírky srpen
Soběchleby/140
Paršovice/75
Opatovice/30
Blazice/50
neděle 30. 7.
2 063,2 100,600,1624,neděle 6. 8.
2 038,2 200,620,neděle 13. 8.
10 330,-+ 3475,2 448,700,neděle 20. 8.
2 566,2 105,714,1 085,neděle 23. 8.
2 334,1 500,800,3 400,neděle 27. 8.
2 278,2 096,760,1 465,Přehled nedělních sbírek bude zveřejňován každý měsíc pro vzájemné srovnání. Každou
třetí neděli bude sbírka pro potřeby farnosti. V Soběchlebích se malovala fara a pořizoval
nábytek do farního sálu. Prosím o vaši štědrost na zaplacení těchto pohledávek.

