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Soběchleby, Paršovice a Blazice
12. neděle v mezidobí - 24. června 2018
Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako
svědek, aby svědčil o světle a připravil Pánu ochotný lid.
1. čt.- Iz 49, 1-6 * Dám tě národům jako světlo.
Žalm 139 * Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně,
2. čt. - Sk 13, 22-26 * Jan kázal před příchodem Kristovým.
Evang. Lk 1,57-66.80 * Jeho jméno je Jan.. Úryvek „evangelia o dětství Jana¨Křtitele“
Lukáš sestavil podobně jako vyprávění o Kristu na základě souběžného schématu:
zvěstování, narození, hymny, růst. Do středu staví narození dítěte, které je zcela Božím
darem, neboť se narodil z neplodné matky. Bůh vstoupí do dějin živým slovem, jež se
stává tělem v očekávání plného vtělení Syna. Naprostá novost tohoto daru a tohoto slova
je doložena také jménem Jan, které vyjadřuje blahodárnou „milost“,
BOHOSLUŽBY OD 24. ČERVNA DO 1. ČERVENCE 2018
NEDĚLE 24. června
Slav. Narození sv. Jana
Křtitele - sbírka
úterý 26. června
středa 27. června
čtvrtek 28. června
pátek 29. června
Sl. sv. Petra a Pavla
sobota 30. června
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13. neděle v mezidobí

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

7:30
9:00
10:30
17:30
13:30
18:30
18:00
16:30
18:00
17:30
7:30
9:00
10:30

na poděkování za 80 let a BP pro ž. r.Baďurovu
za ž.a + rod. Gadasovu a Hubíkovu
za + rodiče Palovy, ž. a + rodinu a d. v oč.
za dar zdraví a ochranu v nemoci
mše sv.
za oběti komunismu z našich farností
za + rodiče Pírkovy, ž. a + rodinu/ vigilie
za + Romanu Palu, duše v oč. a ž. rod.
na poděkování za školní rok a BP na prázdniny
za + Martinu Remešovu, živou a + rodinu
+ rodiče Zemánkovy a Stokláskovy, zetě, ž.+ r.
za + manžela, 2 + rodiče, ž. a + rod. Krůtilovu
za + rodiče Maderovy, 2 + rodiče, ž. a + rod.

Svátky v týdnu: 27.6. P. M. Ustavičné Pomoci * 28. 7. pam. sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
* 29.7. Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů * 30.7. Svátek Výročí posvěcení katedrály.
Mše sv. na poděkování za školní rok bude v Soběchlebích v pátek 29. 6. v 18:00. Přijďte
s dětmi poděkovat a také poprosit za ochranu při prázdninách. Po mši sv. bude na farní
zahradě opékání. Vše potřebné zajistíme. Prvokomunikanti pak mohou na faře přespat.
Svátek Navštívení Panny Marie se slaví 31. května. Letos bylo v ten den Boží Tělo.
Svátek nám připomíná setkání P. Marie s matkou Jana Křtitele, sv. Alžbětou. Této události
je zasvěcena kaple v Dolních Nětčicích. Původně se svátek slavil 2. 7. podle
františkánského zvyku. K přesunu na 31. květen došlo až při úpravě kalendáře r.1969 za
Pavla VI. Svátek zároveň završuje i měsíc zasvěcený Panně Marii. Letos oslavíme tento
svátek podle staré tradice a připutujeme do Dolních Nětčic na pouť v pondělí 2. července.
Pouť do Medjugorje na festival mládeže pořádáme ve spolupráci s CK Vanado Brumov
v termínu 29.7. - 7. 8. 2018. Informace jsou ve vývěsce a na webu farnosti. Přihlášky u
faráře. Jsou ještě volná místa. Všem mladým doporučuji toto setkání zažít. Přihlaste se!
Úmysly na mše sv. na II. pololetí roku si můžete zapsat ve všední den po mši sv.

SVÁTEK PANNY MARIE MATKY USTAVIČNÉ POMOCI 27. června, se slaví v
Kongregaci Nejsvětějšího Vykupitele - Redemptoristů a také v kostelích, kde se nachází
kopie tohoto obrazu. V Soběchlebích máme tento obraz na bočním
oltáři sv. Josefa. Tento den se také připomíná památka obětí
komunistického režimu. 27. června 1950 byla popravena Milada
Horáková a tři další odsouzení z prvního velkého politického procesu,
zinscenovaného komunistickou mocí v tehdejším Československu. V
následných procesech bylo odsouzeno ještě přes
šest set dalších lidí. Tento den je proto právem
připomínán i jako Den památky obětí
komunistického
režimu.
Komunistická
perzekuce se začala rozjíždět již mnohem dříve a měla na kontě už
předtím první zavražděné, například generála Heliodora Píku
(popraven v červnu 1949), kněze Josefa Toufara (ubit k smrti a zemřel 25. 2. 1950) a další.
Stejně tak byla již realizována řada diskriminujících opatření proti církvím, internováni
někteří biskupové a přijaty zákony, které ji podřizovaly pod státní kontrolu. V našich
farnostech máme také oběti tohoto režimu, převážně z řad zatčených sedláků, a násilně
vystěhovaných rodin ze svých hospodářství. Při bohoslužbě v Simři ve středu 27. června
v 18:30, bych rád vzpomněl a modlil se spolu s vámi za všechny oběti komunistického
režimu z našich farností. Zmíněné události představují pro nás stálou výzvu, není to jen
záležitost, která patří do učebnic. Stále se máme zamýšlet nad důvody, které vedly k nastolení
diktatury jedné strany i nad způsoby, kterými se ovládala společnosti a její občané. Osada
Simře z které zůstala stát jen kaple, nám má být trvalou připomínkou zrůdného režimu.
SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, apoštolů, pátek 29. června. Doporučený zasvěcený svátek.
Bohoslužby jsou ve všech farnostech: Paršovice ve čtvrtek - vigilie v 17.30. V den slavnosti
v pátek Blazice v 16:30 * Soběchleby v 18:00. Přijďte na mši sv.
Svátek nám staví před oči dva apoštoly, svatého Petra a Pavla, sloupy
církve, jak je nazýváme. O církvi v Krédu vyznáváme, že je "jedna,
svatá, všeobecná a apoštolská". Apoštolové a apoštolství tak patří k
podstatě církve. Na počátku Petrova života s Kristem stojí Ježíšovo
povolání být s ním, jít za ním a u Pavla Ježíšovo mocné světlo a
otázka "Proč mě pronásleduješ?". Víme také, že slovo apoštol
znamená "poslaný", což o našich dnešních světcích platí bezezbytku.
Hlásali evangelium až k prolití krve. Apoštolem je však i ten, kdo se
ke Kristu neustále vrací, aby s ním na opuštěném místě nebo v samotě
vězení sdílel radosti svého poslání. Do církve jsme byli ve křtu povoláni i my, každý zcela
originálním způsobem. Pokud je naše víra v tuto apoštolskou církev opravdová, pak i my máme být
s Kristem, nést evangelium ve věrném svědectví a všechno své úsilí zaměřovat jenom na něj.

Liturgie slavnosti sv. Petra a Pavla: Svatí apoštolové Petr a Pavel prolili za církev svou
krev; měli podíl na kalichu utrpení Páně, a stali se Božími přáteli.
1. čt. Sk 12, 1-11 * Teď vím jistě, že Pán mě vytrhl z Herodových rukou!
Žalm 34 * odp. Pán mě vysvobodil ze všech mých obav.
2. čt. 2 Tim 4, 6-8.17-18 * Teď mě už jen čeká věnec spravedlnosti.
Evangelium - Mt 16, 13-19 * Ty jsi Petr, tobě dám klíče od nebeského království.
Parte: v sobotu 23. 6. 2018 zemřela paní Anna Králová, maminka kněze P. Františka
Krále. Pohřeb bude ve čtvrtek 28. června v 15:30 ve farním kostele ve Spálově. R. I. P.

