Madona Assumpta
Informátor pro římskokatolické farnosti

Soběchleby, Paršovice a Blazice
22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 1. září 2019

Smiluj se nade mnou, Pane, neboť stále k tobě volám. Tys totiž, Pane, dobrý a
shovívavý, nejvýš milosrdný ke všem, kdo k tobě volají.

1. čt. Sir 3, 19-21,30-31* Pokořuj se, a před Pánem nalezneš milost.
Žalm 68 * Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.
2. čt. Žd 12,18-19,22-24a * Přistoupili jste k hoře Siónu a k městu živého Boha.
Evangelium - Lk 14.1.7-14* Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude
povýšen. Dvě poučení, zdánlivě určená jen pro obyčejný život, mají přivést k respektování
Boha jako toho, kdo s konečnou platností povyšuje a ponižuje, čili kdo je jediným
oprávněným soudcem člověka.
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za farníky
za + spolupracovníky, jejich rodiny a d. v oč.
ž. + r. Zelovu,Pavlunovu,Davidovu, Zámorskou
za + Anežku Hostašovu - 1. výročí úmrtí
Veni Sancte - za požehnání do nov. šk. roku
pohřeb + Marie Páralové z Radotína
za + Marii Netopilovu, 2 + rodiče, d. v oč. a ž.r.
mše sv. – volná intence
adorace svaté hodiny do 20:30
mše sv.
za ž. a + rod. Složilovu a Štěpaníkovu
za živé a + členy živého růžence
za + Františka Nováka, ž. a + rod. a duše v oč.
za + rodiče Chlápkovy, ž. a + r. a duše v oč.
za farníky
na poděkování za 80 let života a BP pro ž. r.

Svátky v týdnu: 3.9. pam. sv. Řehoře Velikého, papeže a uč. církve. * 5.9. pam. sv. Terezie
z Kalkaty. * Úklid kostela v Soběchlebích mají tento týden Horní Nětčice.
Slavnostní bohoslužba na zahájení nového školního roku bude v pondělí 2. září 2019
v 17:00 ve farním kostele v Soběchlebích, spojená s žehnáním aktovek školáků,
obětovaná za žáky, studenty, učitele, vychovatele i rodiče. Při mši
sv. budeme prosit o dary Ducha Svatého pro nový školní rok. Všem
chceme vyprosit Boží požehnání v jejich společném úsilí o vzdělání
a výchovu mladé generace. Prosím přijeďte do Soběchleb i
z Paršovic a Blazic a zúčastněte se této bohoslužby. Nejen všichni
školáci, ale také rodiče a ostatní farníci, kterým není lhostejný duchovní život a vzdělání
našich dětí. Po mši sv. jste zváni na farní zahradu, na opékání hamburgerů, špekáčků a
dalšího občerstvení. Vše bude zajištěno, můžete přinést jen sladkou tečku.
Misijní Klubko dětí bude v sobotu 14. září od 13:00 na faře v Soběchlebích. Zveme děti
k zapojení se do misijního tvoření a služby. Děti pomáhají dětem.

Výuka náboženství na ZŠ v Opatovicích bude probíhat v pondělí od 12:30. V Soběchlebích
počítejte s výukou ve čtvrtek. Vyučování náboženství je pomoc rodičům, aby naplnili slib,
který dali Bohu při křtu svého dítěte, že budou své dítě vychovávat ve víře. Přihlášky do
náboženství odevzdejte v sakristii, nebo pošlete emailem.
PRVNÍ PÁTEK - zaslíbení Ježíšova Srdce: „slibuji Ti v nesmírném milosrdenství
svého Srdce, že všem, kteří přijmou po devět prvních pátků v měsíci za sebou
mé Tělo, dám milost konečné zkroušenosti, že neumřou bez milosti Boží a bez
potřebných svátostí. Mé Božské Srdce bude v hodině smrti jejich útočištěm“.
Přijďte na první pátek v září uctít a odprosit Ježíšovo Nejsvětější Srdce za všechny
urážky, které mu působí lidstvo svými hříchy. Rodiče i prarodiče, veďte své děti k této pobožnosti,
připomeňte jim, svatou zpověď a na první pátek přijďte s nimi do kostela a ke sv. přijímání.
První pátek prožijeme v Paršovicích již ve čtvrtek v 17:30. Od 17:00 adorace, zpovídání, litanie a
mše sv. V pátek v Soběchlebích od 17:30 adorace, zpovídání, litanie a mše sv.
ZASLÍBENÍ PRVNÍCH SOBOT V MĚSÍCI: Podobně jako jsou první pátky v měsíci zasvěceny Nejsv.
Srdci Ježíšovu, tak první soboty v měsíci jsou zasvěceny smíru za urážky, rouhání a lhostejnosti,
kterými je uráženo Neposkvrněné Srdce P. Marie, která řekla: „Dcero, pohleď na mé srdce,
ovinuté trny, kterými je nevděční lidé probodávají rouháním a nevděkem. Snaž se alespoň ty mě
potěšit a řekni, že slibuji všem, kdo se po dobu pěti měsíců v první sobotu vyzpovídají, přijmou
svaté přijímání, pomodlí se růženec a stráví 15 minut při rozjímání tajemství růžence, že jim budu
blízko v hodině smrti se všemi milostmi, které potřebují ke spáse. Každou první sobotu je v
Soběchlebích mariánské večeřadlo: od 7:30 radostný a bolestný růženec, mše sv. za živé a +
členy živého růžence, zasvěcení P. Marii a růženec slavný.
Pastorační plán v září 2019 * 2.9. zahájení školního roku * 7.9. mariánská sobota. * 13.9.
fatimský den. * 14.9. Svátek Povýšení sv. Kříže, patrocinium v Blazicích, mše sv. v 8:30.
Večer křížová cesta se svícemi ze Simře do farního kostela v Soběchlebích ukončena mší
sv. s nedělní platností. * 15.9. Hody v Blazicích v 10:00. * 22. 9. Hody v Opatovicích
v 9:00, žehnání nových lavic. * 28.9. Slavnost sv. Václava, národní pouť ve Staré Boleslavi.
* Pouť na sv. Hostýn z našich farností bude v sobotu 21. září odpoledne. Zapište se
v sakristii. Autobus pojede z Opatovic přes všechny farnosti až na Sv. Hostýn.
NÁRODNÍ POUŤ DO ŘÍMA k 30. výročí svatořečení Anežky České.
Orvieto - San Giovanni Rotondo - Monte San Angelo - Manoppello - Loreto - Padova
Biskupové našich diecézí nás zvou ke společné národní pouti do Říma v listopadu 2019. V
roce 1989 sv. Jan Pavel II. svatořečil v Římě Anežku Českou za přítomnosti 10 000 věřících z
Československa a krajanů z exilu. Chceme v Římě poděkovat za dar svobody a prosit za
duchovní obrodu naší země na přímluvu sv. Anežky České. V programu jsou mše sv. s našimi
biskupy v hlavních římských bazilikách a setkání s papežem Františkem ve středu při generální
audienci. Pro náš děkanát jsme spolu s P. Kozubem ze Všechovic a CK Awertravel Senica, tuto
pouť rozšířili o zajímavá místa a srdečně vás na ni zveme.
Termín: 10. - 16. listopadu 2019. Cena: 9890,- Kč. zahrnuje: doprava lux bus, 5 x ubytování
(4x hotelové ubytování se snídaní, 2 x v Říme 4*, 2 x hotel 3* v Pescara, 1 x hostel We
Bologna), 2 x večeře v Římě, 2 x oběd (v San Giovanni Rotondo a v Loreto), duchovní
doprovod, průvodce. V ceně není zahrnuto: městská taxa za 5 noclehů celkem 15,50 €, platí
se na místě, lístky na metro /1 lístek 100 min. - 1,50 €, celodenní 7 €, vstupy do muzeí a
památek. Pojištění na cesty a pobyt zájemcům zajistíme. Přihlášky co nejdřív (16.9.) na email:
jose.brasero@seznam.cz. Při přihlášení složíte zálohu 3000,-Kč. na daný účet.

