Madona Assumpta

Setkání členů pastoračních a ekonomických rad děkanátu bude v pondělí 16. 10. 2017
v Hranicích v hudebním sálu ZUŠ, Zámecká ul. v 19:00. Zástupci farních rad ze všech
farností přednesou zpracované odpovědi na sedm otázek otce arcibiskupa. Je to na vás!

Informátor pro římskokatolické farnosti

Dopis národního ředitele papežských misijních děl k misijní neděli 22. října 2017
Drazí bratři a sestry, co nejsrdečněji Vás zdravím a děkuji za to, jakým způsobem
pomáháte našim bratřím a přátelům v misiích. Bylo by krásné, kdyby i oni sami mohli mezi
nás přijít a říci, kolika z nich jste svými dary pomohli ulehčit těžký život, umožnili vzdělání
nebo přispěli k důstojnějšímu životu v jejich společenství. Vaše modlitby, osobní oběti i dary
jsou konkrétní pomocí, kterou Vám jistě nejen oni, ale i sám Bůh nezapomene. Mám radost z
toho, že díky Vaší štědrosti v loňském roce můžeme pomoci chudým lidem ve čtyřech
zemích dvou kontinentů částkou více než 16 milionů korun. Díky Vaší pomoci můžeme
přispívat do celosvětové „pokladnice“, ze které se poté rozdává těm, kteří to nejvíce
potřebují. V minulém roce tak Papežské misijní dílo šíření víry podpořilo pastorační projekty,
katechety, stavby a opravy kostelů a kaplí, řeholní kongregace a diecézní organizace v
misijních oblastech částkou více jak 92 milionů USD. Vloni nám papež František připomněl,
že svět potřebuje horlivé a radostné misionáře, kteří dovedou zapálit plamen víry a udržovat
tak Církev živou. Letos ve svém poselství k Misijní neděli upozorňuje: „Papežská misijní díla
jsou cenným nástrojem pro to, aby se v každém křesťanském společenství probouzela touha
vycházet ze svých vlastních hranic a z vlastních jistot, aby se tím získával rozmach pro
hlásání evangelia všem. Díky každodenně žité hluboké misijní spiritualitě a trvalému úsilí o
misijní formaci a vzdělávání jsou děti, mladí, dospělí, rodiny, kněží, řeholníci, řeholnice a
biskupové zainteresováni v tom, aby v každém rostlo misijní srdce. Světový den misií
organizovaný Dílem pro šíření víry je vhodnou příležitostí pro to, aby misijní srdce
křesťanských společenství vycházelo vstříc naléhavým a rozsáhlým potřebám evangelizace
svou modlitbou, svědectvím života i společenstvím majetku.“ Drazí přátelé, zvu Vás tedy k
prožití letošní Misijní neděle v zamyšlení nad touto podstatou misií, v modlitbách za
misionáře a misionářky v dalekých krajích a také vyjádřením solidarity s chudými, kteří
potřebují pomoc. Rozdělme se o poklad víry s někým ve svém okolí a příkladem svého
života ukažme na krásu evangelní zvěsti i potřebu praktického uvádění Božích rad do reality
právě pomocí v misiích. Misijní neděle je příležitostí vyjádřit také vděčnost Bohu za vše, co
nám dává. Není samozřejmostí, ani naší zásluhou, že jsme se narodili a žijeme v
podmínkách duchovního a materiálního dostatku. Ježíš zná i bez ptaní bohatství každého z
nás a byla by škoda, kdyby nám chybělo jen jedno – umět se rozdělit s potřebnými. Ať Vás
všechny provází Duch Svatý a ochraňuje Panna Maria, Matka evangelizace.
Ze srdce Vám a Vašim blízkým žehná
Jáhen Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežských misijních děl v České republice

Soběchleby, Paršovice a Blazice
28. neděle v mezidobí 15. října 2017
BUDEŠ-LI UCHOVÁVAT V PAMĚTI VINY, HOSPODINE, PANE, KDO OBSTOJÍ?
ALE U TEBE JE ODPUŠTĚNÍ, BOŽE.
1.čtení. Iz 25,6-10a * Hospodin vystrojí hostinu a setře slzy z každé tváře. Proč tomu tak není?
Žalm: 23 * Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy.
2.čtení: Flp 4,12-14, 19-20 * Všechno mohu v tom, který mi dává sílu. Proč tomu tak není?
Evang: Mt 22, 1-14 * Pozvěte na svatbu, koho najdete. První podobenství mluví o neochvějné
ochotě krále svatební hostinu uspořádat, tedy nabídnout spásu přes všechno odmítání těch,
kdo byli pozváni jako první. Druhé podobenství o svatebním šatu pak ujišťuje, že jde
skutečně o tak vzácné pozvání, že je třeba kvůli němu změnit úplně všechno, vlastně i svou
životní roli. Upozorňuje, že Bůh to s námi lidmi opravdu myslí vážně.
Měsíc říjen je měsíc sv. růžence, přicházejte na modlitbu sv. růžence
před mší sv. do kostela, nebo se denně modlete v rodinách i s vašimi dětmi.

BOHOSLUŽBY OD 15. DO 22. ŘÍJNA 2017
NEDĚLE 15. října
28. neděle v mezidobí
SBÍRKA NA FARNOST

pondělí 16. října
úterý 17. října
středa 18. října
svátek sv. Lukáše
čtvrtek 19. října
pátek 20. října
sobota 21. října

NEDĚLE 22. října
29. neděle v mezidobí
SBÍRKA NA MISIE

Soběchleby
Paršovice
Blazice
Soběchleby
Opatovice
Blazice
Hor. Nětčice
Paršovice
Lhotsko DD
Soběchleby
Soběchleby
Opatovice
Soběchleby
Soběchleby
Paršovice
Blazice

7:45
9:15
10:30
18:00
8:00
17:00
18:00
16:00
14:00
17:00
7:30
17:00
21:00
7:45
9:15
10:45

za+ Jiřího Oravu, ž. a + r. Ondrejkovu, Máchovu
za + Josefa Chrastinu, 2 + rod., ž a + r., d. v oč.
za farníky
volná intence
za + Zdenku Burgetovu, rodiče, bratra, ž.+ r. d. oč.
za + Josefa Olšu, manželku, zetě, živ. a + rod.
mše sv. – volný úmysl
za živ. a + rod. Páralovu a Zdráhalovu
mše sv.
za + Ludmilu Skálovu, 2 + rod. , živ. a + rod.
volná intence
za + manželé Číhalovy, rodiče, dceru, snachu, ž.+ r. d. oč.
Paršovice - misijní most - modlitba růžence za misie
za + Josefa Bubeníka, 2 + rodiče, živ. a + rod.
za + Vojtěcha Ryšku, živ. a + rod. a duše v oči.
Stanislava Hradila rod. živ. a + rod.

Svátky: 17.10. Pam. sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka * 18.10. Svátek sv.
Lukáše, evangelisty* Zkoušky chrámového sboru: Paršovice v pondělí v 18:00. Soběchleby
v úterý v 19:00. * Úklid kostela - Horní Nětčice. * Modlitby otců ve čtvrtek od 18.00 na faře
v Soběchlebích. * Modlitba růžence mladých v pátek 20. října v 18:30 ve farním kostele v
Oseku nad Bečvou. Zvou animátoři hranického děkanátu.
Náboženství – výuka již probíhá. V Soběchlebích bude náboženství pro 3.a 4. třídu ve středu
již ve 12:00 hned po vyučování. Pak je odvedu na oběd. Druhý stupeň se učí v Soběchlebích ve
čtvrtek od 14:00. Měli by chodit všichni, kteří byli u prvního sv. přijímání. Pokud necháte své
děti pokřtít, slibujete, že jim zabezpečíte křesťanskou výchovu. Proč tomu tak není?

Misijní neděle 22. října 2017 je celosvětový den modliteb spojený s finanční sbírkou.
Kromě bohoslužeb a misijních sbírek se koná řada dalších aktivit, které vycházejí z
misijního nadšení mnoha lidí. Celosvětový misijní most modlitby v sobotu 21. října ve
21:00. Společná modlitba růžence ve farním kostele v Soběchlebích i Paršovicích.
Obětujeme ho za misie, misionáře, za šíření evangelia. Kdo nemůžete přijít do kostela ať se
modlí růženec u zapálené svíčky doma. Misijní koláč v Paršovicích. Jak se zapojit?
Napečte doma cukroví (asi 40ks) a v sobotu 21.10. v 16:00 přineste na faru v Paršovicích
k zabalení. V neděli 22. 10. po mši svaté si pak koupíte balíček s cukrovím na podporu misií.
Vybraná částka bude zaslána na Papežské misijní dílo. Děkujeme za Vaši nezištnou pomoc.
Kdo chce přispět cukrovím do balíčku, nahlaste se prosím předem. Markéta Dostálová, tel.
602878252. * Misijní kavárna v Soběchlebích - po nedělní mši sv. bude možné sejít se na
faře na kafe, čaj, zákusek. Vše bude za lidovou cenu, který také bude věnován na misie.
Papež František vybízí, abychom na sbírku na misie věnovali svůj jednodenní výdělek.

