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Soběchleby, Paršovice a Blazice
2. NEDĚLE ADVENTNÍ 9. PROSINCE 2018
Hle, Pán přijde spasit lidi všech národů a k radosti vašeho srdce dá,
že uslyšíte jeho mocný hlas.
1. čt. - Bar 5, 1-9 * Bůh ukáže tvůj jas.
Žalm 126 * Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost.
2. čt. - Flp 1, 4-6.8-11 * Abyste čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro onen den Kristův.
Evang. - Lk 3, 1-6 * Každý člověk uzří Boží spásu. Evangelijní čtení je součástí zprávy o
činnosti Jana Křtitele před Ježíšovým veřejným vystoupením. První dva verše zařazují tyto
události do rámce světových dějin, aby se naznačil jejich univerzální a světový obsah:
proto jsou jmenování představitelé politické a náboženské moci. Předchůdce dostává své
povolání na poušti, která je už ve Starém zákoně místem setkání s Boží milostí. Pak začíná
vyzývat k obrácení a ke křtu, jež jsou přípravnými kroky na Pánův příchod. Tzv. Janův
křest nepřinášel odpuštění, protože byl jen prorockým znamením eschatologického
očištění, které přinese všem Boží spásu skrze životodárného Ducha.
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za + Stanislava Hradila, 2 + rodiče, ž. a + r.
na poděkování a BP pro r. Sehnálkovu
za farníky
za + Josefa Škrobálka - výročí úmrtí
za dar zdraví a Boží ochranu v nemoci
roráty - mše sv. volná intence
requiem a pohřeb + Anežky Čechové
mše sv. - volná intence
roráty - mše sv. volná intence
mše sv.
za + sestry Kapavíkovy a duše v očistci
za BP pro rodinu Durmonovu
za farníky
mše sv. - volná intence
za Boží pomoc a ochranu v nemoci
+ rodiče Holotíkovy, syna,vnučku, ž.r. d.oč.

Svátky v týdnu: 13.12. pam. sv. Lucie, panny a muč. 14. 12. pam. sv. Jana od Kříže, kněze.
Povídání o Medjugorje bude dnes v neděli 9. prosince od 15:00 na faře v Paršovicích.
Účastníci obou letošních poutí se s vámi podělí o své zážitky, promítneme si fotky. Dary
za poskytnuté občerstvení budou věnovány na misijní dílo.
Misijní klubko v Soběchlebích zve děti z farnosti na druhé setkání v sobotu 15. prosince ve
14:00 na faře v Soběchlebích. Společně se pomodlíme, zazpíváme, dokončíme výrobky
k prodeji a zahrajeme si hry. * Misijní jarmark bude v Soběchlebích v neděli 16. prosince.
Děti z misijního klubka tvoří výrobky, které vám nabídnou k prodeji po nedělní mši sv.
Každý kdo si koupí podpoří tak papežské misijní dílo dětí. Díky za tuto aktivitu.

ADVENTNÍ DOBU prožívejme s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. * Rorátní mše sv.
budou tento týden v Soběchlebích v úterý v 6:20 a v sobotu v 7:15. V Paršovicích ve čtvrtek
v 6:30. Začínáme v předsíni kostela s rozsvícenými lampičkami a po modlitbě Anděl Páně
jdeme průvodem k oltáři. Po mši sv. mají děti na faře snídani a pak půjdou do školy. *
Latinské části ordinária Sanctus, Pater noster a Agnus Dei zpíváme každou adventní neděli.
Z pastýřského listu arcibiskupa Jana: Využijme letošního Adventu k tomu,
abychom si ujasnili své hodnoty a případně změnili svou praxi, pokud zjistíme, že cesta,
po které dosud jdeme, nevede k tomu pravému cíli. Někdy zjistíme, že dítě má větší radost
z toho, když mu věnujeme svůj čas, než z drahého dárku, nebo když se nemusí strachovat
o rodinné zázemí a bezpečí kvůli rozpadu rodiny, když zakouší vzájemnou věrnou lásku
obou rodičů. Jiné dítě bude šťastné, když dostane dalšího sourozence. Výchova je umění,
ale může se mu naučit každý, kdo se nechá vychovávat Bohem.
Vím, že mnozí křesťanští rodiče mě dnes neslyší, protože v neděli v kostele nejsou. Proto
prosím vás přítomné: Myslete na rodiny vašich přátel, či rodiče spolužáků vašich dětí a
pokuste se s nimi promluvit, přátelsky je oslovit, vyměnit si s nimi zkušenosti a pozvat je
mezi sebe. Takový misijní krok bude třeba připravit v modlitbě. Vezměte si to jako
adventní úkol. Jestli někomu pomůžete ke sblížení s Kristem, budou vaše Vánoce o to
radostnější.
Ale nejde jen o děti. Kolik lidí v našem okolí bylo pokřtěno a kdysi i křesťansky vychováno,
ale pak se vzdálili… Po letech by se i vrátili, kdyby je někdo pozval do farního společenství,
přivedl do kostela či doprovodil ke svátostem. Považujte za svou křesťanskou povinnost se
o ně zajímat a pomoci jim. I to jsou misie. I to patří k adventnímu snažení dětí, mládeže,
dospělých i seniorů. Připravujte cesty Pánu nejen do svého srdce, ale i k těm, kteří žijí
kolem vás. Papež František zdůrazňuje, že všichni pokřtění jsou poslaní hlásat
evangelium a dělit se o dar víry s těmi, kteří víru nemají. Letošní Advent prožijme v duchu
misionářského poslání a začněme ve své rodině.

Společné jednání pastoračních a ekonomických rad 28.11.2018: zpráva o hospodaření, info
o povinných odvodech a sbírkách: havarijní fond, mzdový fond arcidiecéze, aktivity
arcidiecéze. * Povinnost kněze odsloužit během církevního roku 10 mší svatých za dárce a
fundátory starobylých nadací. * Program vánočních bohoslužeb ve farnostech. Štědrý
den: Blazice 15:00, Paršovice 20:30, Soběchleby 22:00. Boží hod vánoční: Soběchleby
7:15 jitřní, 10:30 hrubá. Paršovice 9:00, Blazice bude upřesněno. * Setkání u vína 27.12
v 17.00 v Soběchlebích. * Vánoční koncerty: 26. 12. v Paršovicích, 6. 1. v Soběchlebích. *
Tříkrálová sbírka proběhne 5. - 6. ledna, termín nahlásí vedoucích skupinek. * Hromniční
pouť matek ve Šternberku v sobotu 2. února 2019. * Farní ples připravují farní rady v sobotu
9. února 2019 v Paršovicích. * Pouť manželů a zamilovaných ke sv. Valentýnovi v neděli 10.
2. 2019 v 15:00 v kostele v Paršovicích, kde je světci zasvěcen boční oltář.
Denní modlitba Apoštolátu: Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s
tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti nabízím
své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a
dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve,
to vše přináším jako svou nepatrnou oběť zejména na úmysly Svatého otce a našich biskupů:
Úmysl apoštolátu modlitby na prosinec 2018: Úmysl evangelizační: Aby všichni, kdo slouží při
předávání víry aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu. *
Úmysl národní: Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu. *
Naléhavý úmysl papeže Františka na prosinec: Aby plamen naděje rozehnal temnoty války a
děti v Sýrii zakoušely v čase přípravy na Vánoce pokoj. * Sv. Františku Xaverský, oroduj za
nás! Sv. Terezie od Dítěte Ježíše …

