Madona Assumpta
Informátor pro římskokatolické farnosti

Soběchleby, Paršovice a Blazice
30. neděle v mezidobí 29. října 2017
Ze srdce se radují, kdo hledají Hospodina. Uvažujte o Hospodinu, jeho moci, hledejte vždy jeho tvář!

1.čt. Ex 22, 20-26 * Kdybyste ublížili vdově a sirotku, vzplane můj hněv proti vám.
Žalm 18 * Miluji tě, Hospodine, má sílo!
2.čt. 1 Sol 1,5 -10 * Obrátili jste se od model, abyste sloužili Bohu a vyčkávali jeho Syna.
Evang: Mt 22, 34-40 * Miluj Pána, svého Boha, a svého bližního jako sám sebe. Pro zákoníky
je nepřípustné nadřazovat jedno přikázání nad druhé, proto otázka o největším přikázání je
vlastně léčkou. Ježíš se však do ní nechytne. Odpoví slovy o lásce k Bohu, která se každý věřící
Žid, tedy i tazatel, denně modlí a známá slova o lásce k bližnímu.
BOHOSLUŽBY OD 29. ŘÍJNA DO 5. LISTOPADU 2017
NEDĚLE 29. října
30. neděle v mezidobí
Sl. Posvěcení kostela
pondělí 30. října
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za + manžele Lacinovy, 2 syny, ž. a + r. d. v oč.
za + rodiče Pírkovy, živ. a + rod.
za + Josefa Zdráhalu, manželku, ž. a + rod.
requiem a pohřeb + Adolfy Ryškové
mše sv. - volná intence
za + Františka Romana, ž. a + rod. a duše v oč.
za farníky
za + rodiče Máčalovy, 2 syny, ž. a + rod.
za +Leopolda Pospíšila,P.Václava, sourozence, d. oč.
na úmysly Sv. otce
za + farníky z Paršovic
za + farníky z Blazic
za + farníky ze Soběchleb, průvod na hřbitov
mše sv. za + z domova důchodců
za + Fr. Symerského, 2 r., ž. a + r. Kostruochovu a Liškovu
za živé a + členy živého růžence
pobožnost na hřbitově a po ní mše sv. za + z Opatovic
za farníky
za živ. a + r. Lukešovu a duše v oč.
za + Frant. Vaňka, manželku, rodiče a ž. rod.

Úklid kostela - Oprostovice. * Modlitby otců každý čtvrtek v 18.00 na faře v Soběchlebích.
SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 1. listopadu je doporučený zasvěcený svátek! Přijďte na
mši sv. a získejte plnomocné odpustky pro zemřelé. Při mši sv. je sbírka.
Zpovídání v dušičkovém týdnu: Soběchleby - pondělí od 17:00, středa, čtvrtek po mši sv.,
pátek od 17:00. Paršovice – středa, čtvrtek od 15:30. Blazice a Opatovice vždy před mší sv.
Pobožnosti na hřbitově: Soběchleby - čtvrtek 2. 11. po mši sv. * Opatovice sobota 4. 11.
v 16:00 na hřbitově, pak mše sv. * Paršovice v neděli 5. 11 po mši sv. * Blazice v neděli 5. 11.
mše sv. až ve 14:00, po ní pobožnost na hřbitově. Vykonejte si zpověď a sv. přijímání ať
můžete získat plnomocné odpustky pro duše zemřelých. Na hřbitov je možné jít i před mší sv.
Hlavní podmínkou je být po zpovědi a přijat denně eucharistii, proto choďte na mši sv.

Plnomocné odpustky pro duše zemřelých, které potřebují očištění,
můžeme získat 1. - 8. listopadu. Podmínkou je: přijetí svátosti smíření,
Eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce (Otče náš a Zdrávas či jiná
modlitba) Dále je třeba se na hřbitově pomodlit za zemřelé. Od poledne
1. 11. do půlnoci 2. 11. je možné odpustky pro duše v očistci získat návštěvou kostela spojenou
s Modlitbou Páně a Vyznáním víry. Nutnost je, být ve stavu milosti, mít úmysl odpustek získat a
nemít sebemenší zalíbení v hříchu. Zpověď stačí přijmout v několikadenním rozmezí. Každý den
získáme vždy jen jeden plnomocný odpustek, když přijmeme Svátost oltářní a pomodlíme se dané
modlitby. Mimořádné povolení k získání plnomocných odpustků pro duše zemřelých platí od
r. 2012 pro ty, kteří ze závažného důvodu nemohou navštívit hřbitov v uvedených dnech, že se
může návštěva hřbitova spojená se získáním odpustků uskutečnit již od 25. října, přičemž
zůstávají v platnosti uvedené podmínky. Toto rozhodnutí bude platit po dobu sedmi let.

Pokud nebudeme v milosti posvěcující, nemají modlitby pro naše zemřelé účinek.
JAK PŘIPRAVIT KŘESŤANSKÝ POHŘEB. Protože smrt je jen dočasným rozloučením,
představuje křesťanský pohřeb odevzdání zemřelého do milující Boží náruče, prosbu za něj i za
pozůstalé, a zároveň vyznání naší víry ve vzkříšení a věčný život u Boha. Pokud někdo z
Vašich blízkých zemře, byl pokřtěn v katolické církvi, nikdy z ní nevystoupil pod vlivem církvi
nepřátelských ideologií a Vy si přejete, aby měl církevní pohřeb, nebo to bylo přání zesnulého,
řiďte se prosím v naší farnosti následujícími pravidly, která Vám pomohou k vyřízení pohřbu:
Nejprve navštivte kněze na faře v Soběchlebích. Domluvte si termín, který nezasahuje do
pravidelných bohoslužeb ve třech farnostech, nebo výuky náboženství. Vhodné dny pro
pohřební bohoslužbu jsou pondělí, středa, čtvrtek a pátek, vždy po 15h.
Křesťanský obřad pohřbu má svá pevná pravidla, která nelze měnit. V kostele proto není
možné např. pouštět reprodukovanou hudbu nebo pronášet proslovy, které se neshodují s
křesťanským poselstvím. Při církevním obřadu nevystupují civilní řečníci s pohřebními projevy,
to je záležitost jen občanských pohřbů a rozloučení v krematoriu nebo obřadních síních.
V kostele má zaznít jen slovo Boží a promluva kněze, která není oslavou života zemřelého, ale
povzbuzením účastníků ve víře a naději v život věčný. Proto se nečte ani životopis zesnulého,
ale je možné napsat dopředu knězi na papír něco z života zemřelého, což pak může zaznít
v pohřební promluvě. Pohřební služba vozí zesnulého nejpozději 45 minut před obřadem do
kostela. Po přinesení rakve do kostela je vhodné se přijít k rakvi se zesnulým rozloučit. Půl
hodiny před mší sv. se modlíme za zemřelého slavný růženec a prosíme tak za spásu jeho
duše. V tom čase je možné také přistoupit ke svátosti smíření, zejména nejbližší příbuzní,
pokud tak neučinili již dříve. Největší dar a úcta k zemřelému se u věřících projeví aktivní účastí
na mši sv., přijetí eucharistie – sv. přijímání, které obětujeme za našeho zemřelého.
Ve stanovený čas pak začíná smuteční obřad. Buď zádušní mše sv. s obřadem posledního
rozloučení a uložením ostatků na hřbitově. Nebo v případě kremace se po obřadu v kostele
vyprovodí rakev se zesnulým před kostel a pohřební služba rakev odveze do krematoria.
Církev nestanovuje poplatky za smuteční obřad. Je zvykem, že při zádušní mši sv. každý
věřící účastník bohoslužby přispívá do sbírky finančním obnosem, který je formou obětního daru,
tak se připojujeme k oběti Ježíše Krista za zemřelého. Sbírka slouží na pokrytí nákladů na provoz
kostela, v souvislosti s pohřbem (elektřina, topení, svíce, úklid atd.). Příbuzní pak po pohřbu
přispějí svým darem varhaníkovi za hudební doprovod a knězi za odslouženou bohoslužbu.
Základem křesťanství je vztah člověka s Ježíšem, Božím Synem, který se z lásky k nám stal
také člověkem. Svou lásku ukázal tím, že daroval svůj život na kříži. Ale smrt neměla poslední
slovo a Bůh Ježíše třetího dne vzkřísil z mrtvých. A také ti, kdo byli ve křtu jakoby ponořeni do
Ježíšovy smrti a získali podíl na jeho vzkříšení, věří, že smrtí život nekončí, ale pokračuje u Boha
a tam teprve dochází svého naplnění. To je podstata křesťanského pohřbu. My se navždy
neloučíme, ani zemřelí navždy neodchází, jak často bývá nesprávně napsáno na parte. Křesťan
jen přechází branou smrti z života pozemského do života věčného. Křesťanský pohřeb není
oslavou života zemřelého, ani tklivým vzpomínáním, není proto potřeba civilních řečí, ale je
oslavou Boha, který pro naši víru a naději promění zesnulé tělo zemřelého, aby nabylo stejné
podstaty s oslaveným a vzkříšeným Kristem.

Farní pouť na Turzovku se připravuje v sobotu 11. listopadu 2017. Hlaste se v sakristii.

