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Informátor pro římskokatolické farnosti

Soběchleby, Paršovice a Blazice
7. neděle velikonoční - 20. května 2018

Duch Páně naplňuje celý svět, všechno udržuje a
obnovuje, promlouvá k národům všech jazyků.
Aleluja.

1.čt.-Sk 2,1-11 * Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit.
Žalm - Žl 104 * Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země!
2.čt. - Řím 8, 8-17 * Všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové.
Evang. Jan 14,15-16,23b-26 * Duch svatý nás naučí všemu. V úryvku, dnešní iturgie, je
Duch představován v úloze dokonalého tlumočníka Kristova slova. On má totiž „naučit“ a
„připomenout“. Druhé sloveso, typické v biblickém jazyku, odkazuje na živé uplatnění
jeho slova a na jeho živou přítomnost, především v liturgické „památce“. Proto Jan
soustřeďuje kolem textu o Duchu neobyčejnou a velmi silnou výzvu k lásce. Láska plodí
mystické společenství s Bohem, které vyjadřuje Ježíš úžasným příslibem důvěrnosti:
„Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek“.
BOHOSLUŽBY OD 20. DO 27. KVĚTNA 2018
NEDĚLE 20. května
SLAVNOST SESLÁNÍ
DUCHA SVATÉHO
sbírka na církevní školy
pondělí 21. května
úterý 22. května
středa 23. května
čtvrtek 24. května
pátek 25. května
sobota 26. května
sv. Filipa Neriho
NEDĚLE 27. května
SLAVNOST
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
sbírka na farnost
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za + Boženu Skálovu, 2 + rodiče, ž. a + rod.
za + Antonína Sehnálka, manželku, ž a + r. d.o.
za děti a rodiny prvokomunikantů
zasvěcení dětí P.M, Te Deum, svát. požehnání
requiem a pohřeb + p. Horáčkové
za + Josefa Sehnálka, ž. a + rodinu
za + Andělu Pokusovu, manž, syna,2 zetě,ž.r.
mše sv.
mše sv.
za + rodiče Divinovi, syna ž. a + rod.
za + manžele Hanákovy, živou a + rodinu
za + Antonína Burdíka, duše v oč. a ž. rod.
za + rodiče Hermanovy, + děti, ž. a + rodinu
na poděkování za 70 let života a BP pro rodinu
za děti a rodiny prvokomunikantů
zasvěcení dětí P.M, Te Deum, svát. požehnání

Svátek Panny Marie, Matky Církve se bude z rozhodnutí papeže Františka každoročně
slavit jako památka den po Seslání Ducha Svatého. Letos v pondělí 21. května. Památka
připomíná starobylou úctu k blahoslavené Panně Marii jako k Matce Církve. „Svatý
Augustin píše, že Maria je matkou Kristových údů, protože s láskou spolupracovala na
novém narození věřících do Církve, zatímco svatý Lev Veliký tvrdí, že narození Hlavy je
také narozením těla, což naznačuje, že Maria je jak Matkou Krista, Syna Božího, tak
matkou údů jeho mystického těla, kterým je Církev.“ V roce 1964, papež Pavel VI.
„prohlásil Blahoslavenou Pannu Marii za Matku Církve, všech křesťanů, věřících
i pastýřů, kteří ji nazývají nejmilejší Matkou a ustanovil, že Matka Boží má být nadále
uctívána a vzývána všemi křesťany tímto nejněžnějším ze všech titulů.

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO JE spojena se svátostí biřmování.
Účinkem této svátosti je dovršení našeho začlenění do tajemného Kristova těla - tedy církve,
abychom mohli v jeho síle šířit, chránit a bránit naši křesťanskou víru a svým slovem i
příkladem získávat nové Kristovy učedníky podle jeho příkazu: „Jděte, učte všechny
národy…“ Toto přikázání nás všechny zavazuje k našim vlastním misiím tam, kam nás Bůh
posílá – tedy třeba i mezi kamarády ve škole. Všichni jsme misionáři. Je důležité si neustále
připomínat, že misie nekonají pouze misionáři někde v dalekých krajinách. I v naší zemi je
nutné hlásat evangelium. Proto záleží na každém z nás, zda se to změní. Dobrý příklad,
vhodné slovo a jasné hlásání Kristovy pravdy je bezpodmínečným příkazem pro nás všechny.
Vy, kteří jste již tuto svátost křesťanské dospělosti přijali, si jistě pamatujete kdy, kde a od
koho jste ji přijali. Svátek letnic je velikou příležitostí obnovit si tyto závazky k misionářské
práci ve svém okolí a pravidelnou prosbou o Ducha Svatého i modlitbou za ty, kteří nám
svátost biřmování udělili. A vy, kteří svátost biřmování teprve přijmete v budoucnosti,
připravujte se modlitbou o Ducha Svatého, ale i studiem evangelia a základních pravd víry,
abyste mohli dobře, přesně a radostně předávat poklad víry všude, kam vás Pán posílá.
Modlitba za kmotra / kmotru: Nebeský Otče, děkuji Ti, žes mi dal staršího bratra (starší
sestru) ve víře, který(á) mě může doprovázet ne mé cestě a pomáhat mi svou modlitbou.
Prosíme tě, daruj mu moudrost a věrnost, aby zářivým příkladem víry, lásky a naděje nejen
pro mě, ale také pro všechny, které ve svém životě potkává. Amen.
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze se slaví od r. 2015 Svátek připadá na
čtvrtek po Seslání Ducha svatého (letos 24. května 2018). Náš Pán Ježíš Kristus je nejvyšší
kněz navěky podle řádu Melchisedechova (Žid 5,10), jak si dnes připomínáme odpovědí k
liturgickému žalmu. Melchisedech je svou obětí předobrazem kněžství Ježíše Krista. Tento
velekněz tím, že naplnil Otcovu vůli a přinesl sám sebe na oltáři kříže jako oběť za spásu
celého světa, je prostředníkem mezi námi a Bohem Otcem, který v něm má od věků zalíbení.
Příprava k 1. sv. přijímání bude v sobotu 26. května ve farním kostele v Soběchlebích. V 9:00
nácvik obřadu. 9:30 svátost smíření pro děti, rodiče a příbuzné. Budou dva zpovědníci. Návštěvy
v rodinách dětí tento týden: pondělí od 17:30 a středa od 18:30. Domluvte se s knězem.
První sv. přijímání dětí bude v Soběchlebích v neděli 27. května v 10:30. Ke sv. přijímání
přistoupí Holotík Lukáš, Žákovice * Hradilová Tereza a Kocián Ondřej, Radotín. *
Kučera Jonáš a Otavová Eliška, Soběchleby. * Libosvár Václav, Horní Nětčice. * Regec
Daniel, Dolní Nětčice.* Přivést dítě k prvnímu sv. přijímání je naplnění slibu, který dali při
křtu oba rodiče! Nejenom matky, které bylo většinou vidět při přípravě. Oba rodiče i kmotři,
proto doprovodí své děti k prvnímu sv. přijímání také tím, že si vykonají svatou zpověď a
přijmou eucharistii. Jedině příklad rodičů může vést děti k zralé a zodpovědné víře.
Volby do pastorační rady- ještě dnes během bohoslužeb v Soběchlebích a Paršovicích můžete
na připravené lístky napsat své kandidáty do PRF starší 18. let. Volební komise: Paršovice Marie Nováková, Markéta Dostálová, Miroslav Klvaňa. Soběchleby – Milena Otáhalová,
Zdeňka Sobotková, František Zela. Spočítají do úterý 22. května hlasy a oznámí výsledky. Po
sestavení jmenovité kandidátky proběhnou vlastní volby v neděli 3. června.
Pozvání na 29. MLADIFEST 2018 DO MEDJUGORJE. Neopakovatelná atmosféra setkání
mladých u Panny Marie z celého světa. Odjezd ze Soběchleb v neděli 29. 7. v 18:00, návrat

v úterý 7. 8. odpoledne. Cena za dopravu: studenti bez příjmu 2500,- / ostatní 2800,-Kč.
Ubytování s polopenzí (7 nocí), poplatky za tlumočení a průvodce 140,-euro. Zájezd je
vhodný pro mladé lidi od 14 let, nebo i starší, ale mladé duchem. Není potřeba mít pas, stačí
platný OP. Přihlášky a informace u faráře Josefa, nebo na farasobechleby@seznam.cz

