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Soběchleby, Paršovice a Blazice
3. NEDĚLE POSTNÍ - 24. BŘEZNA 2019
Stále upírám oči na Hospodina, vždyť on mé nohy vysvobodí z léčky.
Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, vždyť já jsem tak sám a tak ubohý!
1. čt. Ex 3,1-8a.13-15 * Ten, který jest, posílá mě k vám.
Žalm: 103,1-2.3-4.6-7.8+11 * Odp. Hospodin je milosrdný a milostivý.
2. čt. 1 Kor 10,1-6.10-12 * Život lidu s Mojžíšem na poušti byl zapsán jako výstraha pro nás.
Evangelium: Lk 13,1-9 * Když se neobrátíte, všichni zahynete. Také obyčejné události
mohou zprostředkovat Boží poselství. Ježíš používá dvě zprávy z nedávné minulosti, aby
naléhavěji zdůraznil nutnost obrácení. Pomocí těchto příběhů Ježíš nechce předložit obraz
Boha soudce, který je připraven okamžitě potrestat hříšníka. Vždyť ti Galilejci nebyli
většími hříšníky než ostatní. Jádro poselství je tedy jiné: závěr života přichází znenadání,
nesmí se otálet s obrácením, jinak může přijít tragický konec. Bůh je však trpělivý a
poskytuje dostatek času a šancí k obrácení: okopává fíkovník a očekává, že přinese ovoce.
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za + rodiče Valentovy, 2 sestry, ž. a + rodinu
za + Josefa Pechu, otce, ž. a + rod.
za farníky
Křížová cesta za děti, adorace a svát.požehn.
za manžele z farnosti
za manžele z farnosti
za + manžela 2 + rodiče, ž. a + r. Buchtovu
mše sv. - volná intence
mše sv. - volná intence
mše sv.
pobožnost Křížové cesty – triduum matek
za + rodiče Koláčkovy, bratra, švagrové a d. v oč.
na poděkování a BP pro r. Gadasovu
za + rodiče Holotíkovy, syna, vnučku, ž. a + r.

Křížová cesta je rozjímavá pobožnost o poslední cestě Pána Ježíše od Piláta na Golgotu.
Už Panna Maria, apoštolové a první křesťané s úctou navštěvovali v Jeruzalémě místa, kde
Pán Ježíš trpěl. Je nám velkou inspirací a posilou ke změně života. Křížová cesta je
rozjímáním o ceně našeho vykoupení, o zlobě hříchu, o velikosti lásky toho, který se za
nás obětoval. Dává nám příklad vytrvalosti a věrného plnění Boží vůle, posiluje pro
překonávání nesnází v životě, ukazuje smysl utrpení a učí nás následovat Ježíše na cestě
kříže. Přicházejte se proto modlit Křížovou cestu. V neděli i ve všední den po mši sv.
Dnešní neděli se modlíme KC za naše děti, zvláště za ty, které půjdou k prvnímu sv.
přijímání. V Blazicích a v Paršovicích bude KC hned po mši sv. V Soběchlebích od 15:00.
Po KC je výstav NSO, modlitba korunky BM a svátostné požehnání. Postní pobožnost
ukončíme společnou četbou kapitoly Písma sv. Příští neděli povedou KC modl. matek.
Úklid kostela a fary v Soběchlebích má tento týden Bezuchov, příští týden Radotín.

Slavnost

Zvěstování

Páně

25.

března,

připomíná den, v němž byl anděl poslán k Panně Marii a
zvěstoval jí, že se má stát matkou Mesiáše, Syna Božího.
Bůh na sebe bere úděl člověka a zároveň tak potvrzuje,
že člověk je člověkem od okamžiku početí. Ježíš v lůně P.
Marie neměl menší hodnotu než při svém veřejném
působení po 30 roce života. Tento den se také modlíme
za úctu k počatému životu. Boží Syn, náš Vykupitel, stal se jedním z nás, abychom my měli
účast na jeho božství. K tomu nemůže dojít, pokud naše srdce zůstane kamenné.
Hledáme-li v evangeliu člověka, který může být ukazatelem pro náš křesťanský život,
setkáme se s Marií. Máme ji před sebou v různých situacích, ve kterých se nacházíme
v životě i my. Při zvěstování přichází k Marii anděl, jako posel smlouvy, kterou s ní chce
Bůh uzavřít. Maria svým „ano“ umožnila Bohu, aby se skrze ni mohl stát na zemi
člověkem. Nestačí, že si ji Bůh „vyvolil“. Potřebuje i její ano. Teprve tímto ano se
uskutečňuje tajemství vtělení. Víra se zde mění na okamžitou připravenost. Také my
prožíváme okamžiky zvěstování, okamžiky jasného Božího volání, chvíle, které od nás
vyžadují životní rozhodnutí! Rozhodnutí, které nás vybízí všeho zanechat, všeho se odvážit
a věřit, že krok, který se od nás požaduje, je přes svou tvrdost výrazem Boží lásky, a že
slouží k uskutečnění toho, co s námi Bůh zamýšlí. Takové pozvání často neodpovídá plánu,
který jsme si pro svůj život udělali. Avšak vůle Boží má pro nás větší cenu než naše plány.
Nejkrásnější slovo, které můžeme říci Bohu, je slůvko ANO. Ano k jeho vůli: (Terezie z Lisieux)
To připomíná i velikost slibu při vstupu do manželství: Odevzdávám se ti a přijímám tě. Slibuji ti,
že s tebou ponesu dobré a zlé až do smrti. A Bůh chce být s nimi tak jako s Marií. Chce nejen
jejich spásu, ale aby i oni byli možnou příčinou spásy druhých. Proto je to i vhodný den pro
upevnění a znovu vyprošení vzájemné odevzdanosti, lásky a věrnosti křesťanských manželů,
kteří jako Maria, řekli v den své svatby Bohu i sobě - ANO. Srdečně zvu manžele svých farností,
aby přišli v den Slavnosti Zvěstování Páně na mši sv. obnovit svůj manželský slib a vyprosit si
požehnání do dalších dnů. Mše sv. jsou v 16:30 v Paršovicích a v 17:00 v Soběchlebích.

Příprava k 1. sv. přijímání pokračuje ve středu 27. března v Soběchlebích. V 17:00 účast
na mši sv. a po ní setkání na faře. * Biblický seminář ve čtvrtek 28. března od 18:30 na faře
v Soběchlebích. * Modlitební triduum matek 29. - 31. 3. 2019 - každého čtvrt roku se
matky z Hnutí Modlitby matek na celém světě spojují v modlitbách na stejný úmysl. Pro
matky a jejich děti je to čas milosti. V pátek odprošujeme Pána za naše vlastní hříchy. V
sobotu se modlíme za ty, kteří ubližují nám a našim dětem a prosíme za dar odpuštění pro ně.
V neděli Boha chválíme a děkujeme. * Program a časy tridua si domluví jednotlivé
skupiny MM v Soběchlebích, Paršovicích a Opatovicích. V neděli povedou matky ve všech
farnostech KC hned po mši sv. Závěr tridua prožijeme společně při adoraci v 15:00 v
Soběchlebích. Po ní bude měsíční setkání manželů nad texty papeže Františka o mši sv.
Texty k triduu: Genesis 11, 1-9. Zjevení 22, 10-15. Skutky 17,22-28. Zveme všechny
matky z farnosti ke společným modlitbám za své děti a vnuky.
X. Postní rekolekce MM a MO pro otce i matky na AG v Kroměříži 29.- 31. března 2019.
Informace jsou na plakátech, přihlášky nejpozději do středy 27. března u faráře.
Vedení nedělních KC: 24. 3. rodiče prvokomunikantů a školních dětí. 31. 3. modlitby
matek (triduum). 7. 4. farní rada 14. 4. mládež, Velký pátek - 12:00 KC v přírodě.
Divadelní představením Miláček (Píseň písní). V sobotu 30. března v 19:00 v kulturním
domě v Rajnochovicích. Hra je zpracována na motivy divadelní hry Před zlatníkovým
krámkem Korola Wojtyły. Po skončení možnost diskuze vedené P. ThDr. Janem Balíkem.

