Madona Assumpta
Informátor pro římskokatolické farnosti

Soběchleby, Paršovice a Blazice
19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 11. srpna 2019

Shlédni, Hospodine, na svou smlouvu, nezapomínej natrvalo na
život svých chudých! Povstaň, Bože, ujmi se své věci,
nezapomínej na křik těch, kdo tě hledají.
1.čt. Mdr 18,6-9 * Čím jsi tres
tal protivníky, tím jsi oslavil nás, když jsi nás povolal.
Žalm 33 * Blaze národu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.
2. čt. Žid 11, 1-2. 8-19* Čekal na město, které sám Bůh vystaví a založí.
Evangelium Lk 12, 32-48 * I vy buďte připraveni. Ti, kdo po Ježíšově vzkříšení čekali jeho
brzký druhý příchod, začínali být nejistí a unavení. Evangelia ujišťují: čekání na Pána není
omylem ani v přítomnosti, protože je příležitostí k setkání s ním, z něhož pak vyroste víra,
ani v budoucnosti, kterou jeho druhý příchod na zem uzavírá. Kdy Pán přijde, není jisté, ale
jak říká evangelium jisté je, že přijde. A posluchač je vyzýván, aby ho ve víře přijal teď
okamžitě.
BOHOSLUŽBY OD 11. DO 18 SRPNA 2019
Neděle 11. srpna
Opatovice
7:30 odjezd autobusu na pouť do Provodova
19. neděle v mezidobí Soběchleby
7:30 za + rodiče Koláčkovy, ž. a + rod, d.v oč.
úterý 13. srpna
17:30
modlitba radostného růžence
Soběchleby
Fatimský den
18:00 mše sv. – volná intence
středa 14. srpna
Blazice
17:30 za + rodiče Matyášovy, ž. a + rod.
čtvrtek 15. srpna
Paršovice
16:30 za + Antonína Růžičku, 2 + rodiče, ž. a + r.
Sl. Nanebevzetí P. M. Soběchleby
18:00 za ženy které zdobí a uklízejí farní kostel
pátek 16. srpna
Lhotsko
13:30 mše sv.
Opatovice
17:30 + Stanislava Karafiáta, 2+ rodiče, ž. a + r.
d.oč.
sobota 17. srpna
Blazice
17:30 za + Zdeňka Vaďuru, tetu, syna, ž. a + rod
neděle 18. srpna
Soběchleby
7:30 mše sv. za farníky, dárce a dobrodince
20. neděle v mezidobí Paršovice
9:00 mše sv.
hody v Soběchlebích Soběchleby
10:30 za poutníky starosty a občany farních obcí
sbírka na farnost
Soběchleby
18:00 litanie loretánské, Te Deum a svát. požehnání
Svátky v týdnu: 13.8. Fatimský den * 14.8. pam. sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a
mučedníka. * 15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, zasvěcený svátek.
Fatimský den v úterý 13. srpna 2019 ve farním kostele v Soběchlebích
17:30 modlitba radostného růžence * mše sv. * adorace s modlitbou korunky anděla.
Hl. celebrant novokněz P. Jan Faltýnek. * Po adoraci novokněžské požehnání.
Fatimská Panna Maria vyzývá k obrácení, k pokání, k modlitbám za hříšníky. Chce jedině
to, co její Syn. Jedná se o lásku, které on učí v evangeliu. Ve své lásce k nám a za naši spásu
šel do krajnosti. Stále jde o záchranu duší, to se neobejde bez lásky a ta je naší spásou, neboť
Bůh je Láska a žít v lásce znamená žít v Bohu. Fatimské pobožnosti konané v mnohých
mariánských svatyních, jsou příležitostí modlit se za hříšníky a jejich obrácení. Tuto možnost

máme i my každého 13. v měsíci od května do října ve farním kostele v Soběchlebích.
Zjevení ve Fatimě - 13. srpna 1917. Děti byly vězněny na faře a tak
ke zjevení došlo později na Valinhos. Lucie, František a Hyacinta
byli P. Marií vyzváni, aby 13. 9. přišli na na Cova da Iria a denně se
modlili růženec. Na dotaz, co z penězi, které tam lidé nechávají,
dostali odpověď, aby se nechala udělat dvoje nosítka pro slavnost
růžencové Panny Marie a zbytek sloužil na stavbu kaple. Panna
Maria se loučila se slovy: „Modlete se, hodně se modlete a
přinášejte oběti za hříšníky, neboť mnoho duší přichází do pekla, protože se za ně nikdo
neobětuje a nemodlí.“
SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE VE ČTVRTEK 15. SRPNA
Když Maria, která byla uchráněna od jakékoli poskvrny dědičné viny, dokončila svůj
pozemský život, byla s tělem i duší vzata do nebeské slávy a vyvýšena Pánem jako
královna všeho tvorstva, aby se dokonaleji připodobnila svému Synu.

Oslavujme Pannu Marii; vždyť z jejího nanebevzetí se radují i andělé.
1.čt. Zj. 11.19a; 12.1.3-6a.10ab. * Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama.*
Žalm 45. * Po své pravici máš královnu ozdobenou ofirským zlatem.
2.čt. 1 Kor 15, 20-27a. * Na prvním místě je Kristus, pak ti, kteří jsou Kristovi.
Evang: Lk 1, 39-56 * Učinil mi veliké věci ten, který je mocný: ponížené povýšil.
Bohoslužby ze Slavnosti Nanebevzetí P. Marie budou ve všech farnostech.
V Blazicích již v předvečer slavnosti ve středu 14. srpna v 17:30. V den slavnosti 15.
srpna v Paršovicích v 16:30 a v Soběchlebích v 18:00. Hlavním celebrantem bude
místoděkan P. Vratislav Kozub, farář z Všechovic. Při bohoslužbách bude sbírka.
Slavnost je zasvěcený svátek, měli by jste přijít na mši sv. jako v neděli.
Když papež Pius XII. v listopadu 1950 promulgoval apoštolskou konstituci
Munificentissimus Deus (Nejlaskavější Bůh), na prosby mnohých věřících a se souhlasem
kolegia katolických biskupů v ní vyhlásil čtvrtou pravdu víry, která se týká Ježíšovy Matky
Marie: "Je Bohem zjevenou pravdou víry, že Neposkvrněná, vždy panenská Matka Boží
Maria byla po dokončení běhu pozemského života s tělem a
duší vzata do nebeské slávy."
Stručné a střízlivé prohlášení zjevené pravdy v sobě uchovává
hloubku a nádheru tajemství, které přibližuje věřícím poznání
slávy Boha a poznání důstojnosti člověka. Poselství této pravdy
je optimistické, plné naděje ve zdánlivé bezútěšnosti člověka
poznamenaného úzkostí hříchu a neschopností uchopit svou
existenci a uvěřit ve vzkříšení.
Římskokatolická farnost Soběchleby vás srdečně zve na titulární slavnost farního
kostela Nanebevzetí P. Marie v Soběchlebích, hodová slavnost v neděli 18. srpna 2018
7:30 - mše sv. za farníky, dárce a dobrodince, celebruje místní farář
10:30 - hodová mše sv. za poutníky, starosty a občany farních obcí. Hlavní celebrant,
kazatel: RNDr. P. Jan Rajlich, OP - dominikán
18:00 - litanie loretánská, adorace, Te deum a svátostné požehnání, průvod na hřbitov,
modlitba za zemřelé, posezení na faře.
Velký úklid kostela v Soběchlebích bude v sobotu 17. srpna od 8:00 dopoledne. Přijďte v
hojném počtu. Pavouci se množí! * Svátost smíření před poutní slavností naší farnosti
můžete přijmout v Soběchlebích již v úterý na fatimské od 17.00 nebo v sobotu 17. 8. od

8:30 do 9:30. Pokud budete uklízet pře hody doma, nezapoměňte na úklid své duše.

