Madona Assumpta
Informátor pro římskokatolické farnosti

Soběchleby, Paršovice a Blazice
17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 28. července 2019

Bůh zjednává opuštěným domov, dává sílu a statečnost svému lidu.
1.čt. Gn 18,20-32 * Nechť se nezlobí můj Pán a dovolí mi mluvit
Žalm 138 * Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě.
2. čt. Kol 2, 12-14 * Bůh nás oživil zároveň s Kristem. Odpustil nám
všecky hříchy.
Evangelium - Lk 11, 1-13 * Proste a dostanete. To je velké slovo naděje, které evangelium
znázorňuje příběhem. V něm učí, že k Bohu můžeme přistupovat jako k otci, který má
člověku co dát a také mu to dát chce. Posluchač je tedy ujištěn, že modlitba má smysl a že je
třeba v ní pokračovat. Vrcholem poučení je zaslíbení, že prosícím je přislíben dar Ducha, dar
přesahující vše pozemské.
BOHOSLUŽBY OD 27. ČERVENCE DO 11. SRPNA 2019
NEDĚLE 28. července Blazice
7:30 za + Marii Doleželovu živou a + rodinu
17. neděle v mezidobí Paršovice
9:00 mše sv.
sbírka na farnost
Soběchleby 10:30 za + rodiče Hapalovy, dceru ž. a + rod.
pondělí 29. července Soběchleby 17:00 mše sv. - volná intence
čtvrtek 1. srpna
Soběchleby 19:30 adorace Svaté hodiny do 20:30
pátek 2. srpna
Blazice
15:00 requiem a pohřeb + Věry Mikulíkové
první pátek
Soběchleby 18:00 za ž. a + r. Holíbkovu a Ševčíkovu a duše v oč.
sobota 3. srpna
Soběchleby 17:20 modlitba radostného a bolestného růžence
mariánská sobota
Soběchleby 18:00 za ž. a + členy živ. růžence / nedělní platnost
Liturgie 18. neděle v mezidobí: ant. Bože, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc mi pospěš! Tys
můj pomocník, můj zachránce: Hospodine, neprodlévej !
1.čt. Kaz 1,2, 2,21-23 * Co má člověk za všechno svoje namáhání?
Žalm 90 * Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení!
2. čt. Kol 3, 1-5, 9-11 * Usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus.
Evangelium: Lk 12,13-21* Čí bude to, co jsi nashromáždil? Ježíš zaujímá svobodný postoj
a nenechá se vmanipulovat do sporů, které mu nepřísluší řešit. Svobodný postoj zastává i
vůči bohatství tohoto světa. Neodmítá zde majetek jako takový, ale omylnou snahu chtít si
zajistit život jeho hromaděním. Odsuzuje chamtivost, ne věci samy o sobě!
NEDĚLE 4. SRPNA Blazice
7:30 za + zetě, ž. a + r. Zemánkovu a Stokláskovu
18. neděle v mezidobí Paršovice
9:00 za + rodiče Pírkovy, + děti, zetě, ž. a + rod.
středa 7. srpna
Blazice
17:30 za + Boženu Koblihovu - 1. výročí úmrtí
čtvrtek 8. srpna
Opatovice
17:30 na poděkování Bohu a ochranu v nemoci
pátek 9. srpna
Lhotsko
13:30 mše sv.
Soběchleby 18:00 mše sv. - volná intence
sobota 10. srpna
Blazice
16:30 za Boží požehnání pro nový život a rodinu
Paršovice
18:00 za farníky
NEDĚLE 11. srpna Opatovice
7:30 odjezd autobusu na pouť do Provodova
19. neděle v mezidobí Soběchleby 7:30 za + rodiče Koláčkoy, ž. a + rod. a d. v oč.

Svátky: 29.7. pam. sv. Marty * 31. 7. pam. sv. Ignáce z Loyoly, kněze * 1. 8. pam. sv
Alfonsa z Liguori, biskupa * 6. 8. Svátek Proměnění Páně * 8. 8. pam. sv. Dominika,
kněze * 9. 8. Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a muč.,
patronky Evropy * 10. 8 Svátek sv. Vavřince, mučedníka.
PROVODOV leží na rozhraní Slovácka a Valašska pod vrchem
Komoncem. Obec své jméno dostala od prvních obyvatel této osady pod
hradem Světlovem, kteří provázeli pocestné a obchodníky přes hory,
zarostlé hustými lesy, plné dravé zvěře a také loupežníků. O samotě, na
kopci Malenisko, vzdáleném od Provodova asi 2 km, stojí poutní kostelík
zasvěcený Panně Marii Sněžné. První zprávy o poutním místě na Malenisku
pocházejí z počátku 18. století. V té době prožívalo celé tehdejší luhačovické panství, kam
Provodov patřil, velmi smutné časy. Uherští povstalci pustošili na Valašsku a Slovácku jednu
vesnici za druhou. Pálili, loupili, vraždili a odvlékali lidi do zajetí.
V této bouřlivé době žil v dolním provodovském mlýně pod Maleniskem mlynář Pavel
Vlaštovica. Jeho nemocná žena Anna, která si naříkala na bolesti hlavy i očí, neboť ztrácela
zrak, byla ctitelkou Panny Marie. Denně ji v modlitbách prosila nejen o své zdraví, nýbrž i za
lepší časy. Roku 1705 měla mlynářka sen, ve kterém se jí zjevil anděl, který ji naučil třem
modlitbám, jež na jeho příkaz rozšiřovala mezi svými známými. V roce 1711, před svátkem
Nanebevstoupení Páně, byla mlynářka ve snu vyzvána bělovlasým stařečkem, aby ho
následovala. Šel s ní na Malenisko. Několik kroků od velké lípy zastrčil hůl do země a pravil:
„Zde je voda, která bude uzdravovat nemocné na těle i duši." A stařeček poté zmizel. Když
šla na druhý den mlynářka na bohoslužby do pozlovického kostela, kam Provodov patřil,
viděla, že na místě označeném ve snu je hůl a u ní prýštící pramének vody. Umyla si zde vodou
nemocné oči a cítila, že lépe vidí. S velkou radostí spěchala do Pozlovic, ale o svém uzdravení
nemluvila.
Po několika měsících přišel k mlynářce ve snu znovu stařeček a důrazně ji napomenul, aby o
uzdravující vodě řekla i jiným. A tak od roku 1712 začínají lidé putovat na toto místo. Každým
rokem zde přibývalo zázračných uzdravení, jak o nich čteme na zažloutlých listech Pamětní
knihy provodovského kostela. Poutníci se scházeli u obrazu Panny Marie, který darovala
Dorota Jahodíková z Pašovic z vděčnosti za své uzdravení. Tento obraz Matky Boží kojící
(Panny Marie Provodovské), jedinečný svého druhu v celé střední Evropě, je dodnes na
hlavním oltáři kostela. Pochází od neznámého autora a byl přivezen do Provodova z Vídně v
roce 1710, kde jej koupil Jiří Kaydušek, bratr uzdravené Doroty Jahodíkové. Roku 1720 vážně
onemocněl majitel luhačovického panství hrabě Wolfgang Serenyi. Pozlovický farář P. Tobiáš
Kotásek sdělil těžce nemocnému vzkaz mlynářky Vlaštovicové z Provodova, že ho Panna
Maria uzdraví, ale chce, aby na Malenisku u pramene nechal postavit kapličku. Hrabě Serenyi
slíbil, brzy se uzdravil a dal zde vystavět nejprve dřevěnou kapli, později pak zděnou s oltářem.
Nová mariánská svatyně byla slavnostně posvěcena na svátek Panny Marie Sněžné 5. srpna
1735. Obřady svěcení vykonal za asistence četných kněží uherskobrodský děkan P. Jan
Trchalík. Od té doby se stala provodovská kaplička místem mnoha poutí z celého okolí.
Poutníků přibývalo, a proto byla kaple v roce 1750 přestavěna a rozšířena. V této podobě stojí
dodnes jako malý poutní kostel uprostřed lesů.
Hlavní pouť v Provodově je v neděli 11. srpna. Mše svaté: 9:00, 10:30 a 14:30, ve 13:30
svátostné požehnání. Autobus z našich farností pojede v 7:30 z Opatovic, Paršovic, Rakova,
Dol. Nětčic a v 7:45 ze Soběchleb. Přihlaste se v sakristii, záloha 100,-Kč. Doplatek 200,-Kč.
Odpoledne navštívíme lázně Luhačovice a nový kostel v Sazovicích.
Zastupování faráře po dobu dovolené je domluvené z Hranic a z Bystřice pod Host.

