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Soběchleby, Paršovice a Blazice
14. neděle v mezidobí - 8. července 2018
Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě.
Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála sahá až na konec země.
1.čt. Ez 2, 2-5 * Je to vskutku vzpurné plemeno - musí poznat, že byl mezi nimi prorok.
Žalm 123 * Naše oči hledí na Hospodina, dokud se nad námi nesmiluje.
2. čt. 2 Kor 12,7-10 * Velmi rád se budu chlubit spíše svými slabostmi…
Evang: Mk 6,1-6 * Nikde prorok neznamená tak málo jako ve své vlasti. Ježíšovo kázání
v Nazaretě bezprostředně následuje po události vzkříšení Jairovy dcery. Snad proto, aby
vynikla absurdnost postoje obyvatel Nazareta, kteří jsou neschopni přijmout Ježíše jako
proroka. V jejich reakci lze pak vypozorovat vývoj od prosté otázky přes údiv až k odmítnutí.
BOHOSLUŽBY OD 8. DO 15. ČERVENCE 2018
NEDĚLE 8. července
14. neděle v mezidobí
pondělí 9. července
úterý 10. července
středa 11. července
čtvrtek 12. července
pátek 13. července
fatimský den
sobota 14. července
NEDĚLE 15. července
15. neděle v mezidobí
sbírka na farnost

Blazice
Paršovice
Soběchleby
Soběchleby
Opatovice
Blazice
Lhotsko
Paršovice
Soběchleby
Soběchleby
Blazice
Paršovice
Soběchleby

7:30
9:00
10:30
9:10
17:30
17:30
13:30
17:30
17:30
17:50
7:30
9:00
10:30

za + Petra Buchtu, 2 + rodiče, ž. a + rodinu
za farníky
za + rodiče Vaňkovy, + děti, d. v oč. ž. a + r.
na poděkování za dobrovolníky farnosti
mše sv. - volný úmysl
mše sv. - volný úmysl
mše sv.
mše sv. - volný úmysl
bolestný růženec
za + rodiče Ludkovy, syna, zetě, ž. a + rod.
za farníky
za + Augustina Kovaříka, rodiče a sourozence
za + rod. Hapalovy, dceru, BP pro ž. rod.

Svátky v týdnu: 11.7. sv. Benedikta, opata * 13.7. Fatimský den.
Katolická charismatické konference se koná 11. až 15. července 2018 v Brně.
Motto:„Svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci“ (Ef 6,10) Zahraničním hostem
bude: P. René-Luc. Hlavní program proběhne v pavilónu F na brněnském výstavišti BVV.
Program konference tvoří přednášky, adorace, neformální setkání, společná modlitba a
bohoslužby. Je možné přijet i na jednotlivé dny. Informace na: http://konference.cho.cz/
Změny v ustanovení: P. Jiří Doležel, farář a děkan Hranice, ex. adm. Jindřichov u Hranic
a Střítež nad Ludinou je od 1. 7. 2018 ustanoven farářem ve Vacenovicích. Nový farář a
děkan v Hranicích bude P. Mgr. Janusz Zenon Łomzik, dosud farář Laškov.
Fatimský den v pátek 13. července 2018 ve farním kostele v Soběchlebích
17:30 modlitba bolestného růžence * mše sv. * adorace s modlitbou korunky anděla.
Hl. celebrant P. Jiří Doležel. Přijďte se v hojném počtu rozloučit s naším
odcházejícím děkanem a modlit za ty, kteří to nejvíce potřebují.
Pouť do Medjugorje 29.7. - 7. 8. 2018. na festival mládeže s CK Vanado Brumov. Info ve
vývěsce a na webu. Všem mladým doporučuji toto setkání zažít. Stále se můžete přihlásit.

Pouť s ostatky sv. Markéty do dolnorakouského Marcheggu přes jižní
Moravu a Slovensko začne 14. července 2018 v katedrále sv. Václava
v Olomouci. Hlavní motto putování se sv. Markétou patronkou v
těhotenství a při porodu zní „Pouť za důstojnost a poslání ženy“.
Městečko Marchegg je „jediným českým městem v Rakousku“,
založené Přemyslem Otakarem II. v polovině 13. st. Olomoucký biskup
Bruno ze Schauenburgu je zasvětil právě sv. Markétě Antiochijské. Její
ostatky také Přemysl Otakar II. získal od papeže Alexandra IV. Když se
ale města roku 1276 zmocnil Rudolf Habsburský, zhatilo to plány na
založení nového biskupství podřízeného zamýšlenému olomouckému
arcibiskupství i na dokončení kostela sv. Markéty. Ostatky proto zůstaly
uloženy v olomoucké katedrále a do Marcheggu budou přepraveny až
letos. Zhruba třítisícové městečko čítá asi 10% Čechů a Slováků a letos si
připomene 750 let od první písemné zmínky. * Jak ostatky poputují? Z Olomouce povezou
mladí lidé sv. Markétu na kolech do Kroměříže. Odtud do Uherského Hradiště lodí s
možností připojení se vodáků. Organizační tým v Marcheggu pracuje na tom, aby od Vysokej
pri Morave pluly další lodě, takže by do Marcheggu doplula celá flotila po řece Moravě, která
všechna místa pouti spojuje. Na devíti zastaveních se podílí různá společenství žen a každé má
vlastní téma, vycházející ze života sv. Markéty. Celé putování vyvrcholí v sobotu 21.
července, kdy ostatky sv. Markéty do Marcheggu doplují v procesí lodiček, a na druhý den
budou uloženy v chrámu. Program:
14. 7. Olomouc, setkání rodin: „Radost rodiny v daru života a víry“
15. 7. Kroměříž, setkání mládeže: „Naděje mládí vycházející z poznání Tvůrce“
16. 7. Uherské Hradiště, setkání zasvěcených žen: „Moc Ducha sv. překonává pohanství i naší doby“
17. 7. Staré Město – Velehrad, pěší pouť hnutí Modlitby matek: „Čistota srdce a lidská láska“
18. 7. Velehrad, setkání unií žen ČR, SK a Rakouska: „Silou kříže vítězíme nad zlem v každé době a
společnosti“
19. 7. Veselí nad Moravou, setkání žen z okraje společnosti: „Ubohost ponížení a důstojnost pokory“
20. 7. Kopčany (SK), Fórum života a řeckokatolická církev: „Proti pokušení postavení a bohatství
vítězíme silou víry“; bohoslužba ve staroslověnštině
21. 7. Zohor (SK), setkání umělců: „Utrpení je fontána milosti a zdroj nového života ve víře“;
18.00 večerní slavnost v Marcheggu
22. 7. Marchegg, 10.00 slavnostní mše svatá: „Nenechejte se oklamat, rozlišujte, Kristus je Pán“

Sv. Markétě je zasvěcen farní kostel v Paršovicích. Poutní slavnost bude v neděli 22. července
v 9:00. Bude velmi důstojné, když se některého dne putování ostatků jako farníci zúčastníme.
Petice Aliance pro rodinu pro ochranu manželství (http://www.alipro.cz/novinky/)
- skupina poslanců včele s Markem Výborným (KDU-ČSL) podala návrh na změnu ústavy
ohledně manželství, aby jako svazek muže a ženy bylo pod ochranou našich zákonů;
- je to i reakce na jiný poslanecký návrh, který naopak žádá tzv. manželství pro všechny (tedy
umožnění manželství osobám stejného pohlaví) a který už je také načten k projednávání ve
Sněmovně. Předkladatelé tzv. manželství pro všechny legitimnost svých požadavků opírají o
petici, pod kterou shromáždili cca 70 tisíc podpisů;
- Aliance pro rodinu hledá co nejširší veřejnou podporu pro poslanecký návrh na změnu ústavy,
aby manželství muže a ženy získalo nejvyšší možnou právní ochranu, a organizuje za tímto
účelem petici; * aby tato petice měla úspěch a byla brána vážně, musí získat minimálně tolik
podpisů jako má petice za tzv. manželství pro všechny a raději mnohem více.
Podepsat petici, kterou podpořili naši biskupové bude možné do 15. srpna v našich kostelích.

