Madona Assumpta
Informátor pro římskokatolické farnosti

Soběchleby, Paršovice a Blazice
5. neděle v mezidobí 4. února 2018
Pojďme, klaňme se Bohu, poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! On je náš Bůh.
1.čt. Job 7, 1-4. 6-7 * Sytím se neklidem do úsvitu.
Žalm 147 * Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce.
2.čt. 1Kor 9,16-19.22-23 * Běda, kdybych nehlásal evangelium.
Evangelium: Mk 1,29-39 * Uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami. Ježíš není
lékařem. Jeho prvním úkolem je kázat, tedy zvěstovat evangelium. Jeho činy však ukazují, že
evangelium není bezmocná řeč, ale moc Boží k záchraně člověka.

BOHOSLUŽBY OD 4. DO 11. ÚNORA 2018
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za + Pavla Oravu, otce, ž. a + rod.
za + Stanislava Karafiáta, ž. a + rod. a d. v oč.
za + Jaromíra Zemánka, 2 + rod. a ž. rod. a d. v oč.
koncert křesťanské skupiny Good Work
za + Františka Wágnera, 2 + rod., ž. r. a d. v oč.
za + rod. Indruchovy, ž. a + r. a d. v oč.
za + Josefa Mikulíka, 2 + rod. a ž. rod.
mše sv. – za spásu duše + Oldřicha
za dar zdraví a Boží ochranu v těhotenství
za + Františka Juráně, 2 + rod., ž. a + rod.
+ Evu Galasovou – 1. výročí úmrtí
za + rod. a prarod. Únarovy ž. a + rod.
za farníky
za man. Kučerovy, dceru, zetě a d. v oč.
za + Josefa Klvaňu, ž. a + rod.

Svátky v týdnu: 5.2. pam. sv. Agáty, panny a mučednice. 6.2. pam. sv. Pavla Mikiho a druhů,
mučedníků. 10.2. pam. sv. Scholastiky, panny
Koncert křesťanské hudební skupiny GOOD WORK (Paprsky) v neděli 4. února 2018 od
15:00 ve farním kostele v Soběchlebích. Doporučené vstupné 80,- Kč. Všechny vás zveme.
Svátost pomazání nemocných se bude udělovat v neděli 11. února (světový den nemocných)
při každé mši sv. ve všech farnostech. Zájemci odevzdají v sakristii přihlášku: jméno, obec a
datum narození. Nutné být v milosti posvěcující a přistoupit ke sv. přijímání. Zpovídání: celý
týden púl hodiny před každou mší sv. Přijměte tuto svátost jako svědectví vaší v Boží pomoc.
K prvnímu sv. přijímání se připravují tyto děti: Soběchleby - Otavová Eliška, Kučera
Jonáš * Radotín - Hradilová Tereza, Kocián Ondřej, Procházka Matěj, Procházka Vojtěch *
Dolní Nětčice - Regec Daniel * Horní Nětčice - Libosvár Václav * Bezuchov - Doušek
Jakub, Macháček Prokop * Žákovice - Holotík Lukáš. Paršovice - Dostál Vojtěch, Zelová
Alice * Opatovice - Hasilík Petr. Společná příprava dětí za účasti alespoň jednoho z rodičů
bude bývat ve středu od 18:00 v Soběchlebích na faře. Tento měsíc 7. 21. a 28. února.
Samozřejmostí je pravidelná účast bohoslužbách v neděli a též na Popeleční středu 14. února.

PŘÍPRAVA NA UDÍLENÍ SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
Svatý Jakub dosvědčuje ve svém listu, že již v apoštolské církvi existoval obřad služby
nemocným: „Je někdo z vás nemocen? Ať si zavolá představené církve a ti ať se nad ním
modlí a mažou ho olejem ve jménu Páně. Modlitba spojená s vírou zachrání nemocného, Pán
ho pozdvihne, a jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno“ (Jak 5,14-15). Tento
původní a jasný výrok nejlépe vystihuje, jakým darem je svátost pomazání nemocných. Tato
svátost se uděluje nemocným v nebezpečí smrti: Kněz je maže olejem nemocných na čele
a na rukou a přitom říká: „Skrze toto svaté pomazání ať tě Pán pro své milosrdenství posílí
milostí Ducha svatého, ať tě vysvobodí z hříchů, ať tě zachrání a posilní.“ Tomu předchází
úkon kajícnosti, úryvek z Písma svatého a modlitby. Přijetí svátosti smíření a eucharistie jsou
pro udělení svátosti nutné, aby se účinek pomazání mohl plně projevit. Tato svátost není
posilou jen těm, kdo se ocitli v krajním ohrožení života. Příhodná doba je už tehdy, kdy je
věřící v nebezpečí smrti pro nemoc či stáří. Pokud nabude znovu zdraví, může později
v nemoci tuto svátost znovu přijmout. I během téže nemoci může být svátost opakována,
nastane-li zhoršení. Je vhodné tuto svátost přijmout i před každým vážným chirurgickým
zákrokem a také u starých osob, kterým ubývá sil. Každý starší 60. let by měl tuto svátost
každoročně přijmout. Mladší, kteří jsou vážně nemocní se domluví s knězem. Svátost
pomazání nemocných udělují pouze biskupové a kněží, věřící mají být dobře připraveni,
aby ji s vírou a odevzdaností přijali. Společenství ostatních věřících je má podporovat svou
pomocí a modlitbou. Liturgie svátosti má být slavena ve společenství, ať už v rodině
nemocného nebo v nemocnici, či v kostele během eucharistické bohoslužby. Svátost
pomazání nemocných má tyto účinky: Spojuje nemocného s Kristovým utrpením k jeho
vlastnímu prospěchu i k prospěchu celé církve. * Přináší mu útěchu, vnitřní pokoj a odvahu,
aby snášel kříž své nemoci nebo stáří s odevzdaností a křesťanskou zralostí. * Odpouští
hříchy nemocného, pokud jejich odpuštění nemohl obdržet ve svátosti smíření (např. je už
v bezvědomí). * Dává mu sílu k uzdravení, pokud to prospívá ke spáse duše. Připravuje ho
na přechod z života časného do věčného. Pomazání nemocných je spojené s modlitbou nad
nemocným a mazáním posvátným olejem na čele a rukou. Je posilou pro nemocné a trpící,
a také pro lidi v nebezpečí smrti. Je to prosba o sílu, aby nemocný dokázal své utrpení
trpělivě snášet a obětovat za druhé. Na přijetí této svátosti se připravujeme pokáním ve
svátosti smíření a osobní modlitbou.
Katolický tisk, noviny a časopisy prosím odebírejte a čtěte. Rozeberte si je vzadu na
stolku a příspěvek dejte do pokladničky ve sloupu. Kat. týdeník 15Kč, Immaculata,
Apoštol milosrdenství, Milujte se, 30Kč. Katolické noviny do každé rodiny!
Sbírky leden 2018
6. ledna Zjevení Páně
7. ledna - neděle
14. ledna - neděle
21. ledna – neděle, sbírka
28. ledna - neděle

Soběchleby
2020,2947,3483,6869,3168,-

Paršovice
2578,3437,2550,2760,2177,-

Opatovice
1410,810,-

Blazice
400,1874,1690,1725,1550,-

Sbírky, povinné odvody z farností v r. 2018. Haléř sv. Petra - 25. února * na Boží hrob
v Jeruzalémě - 31. března * Kněžský seminář - 1. dubna * Církevní školy - 20. května * Misie 21. října, Charita - 4. listopadu. Každou třetí neděli v měsíci je sbírka na potřeby farnosti.
Postní doba začíná 14. února Popeleční středou. Vybízí nás k vnitřní duchovní obnově,
větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. Farní duchovní
obnovu organizačně zajistí Paršovice v sobotu 24. února v sokolovně. Křížové cesty budou
každou neděli odpoledne a také po mši sv. ve všední den. Zapojíme se do Postní almužny.

