Madona Assumpta
Informátor pro římskokatolické farnosti

Soběchleby, Paršovice a Blazice
25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 22. září 2019
Pán praví: Spása lidu jsem já. Budou-li ke mně volat v jakémkoli
soužení, vyslyším je a budu jejich Pán navěky.
1.čt. Am 8,4-7 * Proti těm, kteří „chudáka kupují za peníze“.
Žalm 113 * Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého.
2.čt. 1Tim 2,1-8 * Ať se konají k Bohu modlitby za všecky lidi. On chce, aby se zachránili.
Evangelium Lk 16, 1-13 * Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Perikopa má tři části. První:
Správce a jeho příběh uzavřený oceněním prozíravosti, nikoli nespravedlnosti. Druhá:
V Kristově: „A já vám pravím“ prosvítá skutečnost, že na počátku měla být cesta člověka
jiná a člověk ji hříchem opustil. Třetí: Ježíš vyzdvihuje věrnost a nerozdvojenost srdce.
BOHOSLUŽBY OD 22. DO 29. ZÁŘÍ 2019
neděle 22. září
Blazice
7:30 za + rodiče Pavlíčkovy, dceru, ž. a + rod.
25. neděle v mezidobí Opatovice
9:30 za farníky, občany Opatovic a dárce
sbírka na farnost
Soběchleby
10:30 za + rodiče Lacinovy, 2 syny a BP pro ž.r.
pondělí 23. září
Opatovice
14:30 za + Josefa Staňka - 1. výročí úmrtí
sv. Pia z Pietrelciny
Soběchleby
17:00 za + Elišku Vaňkovu, rodiče, ž. a + rod.
středa 25. září
Blazice
17:30 za + Josefa a Jaromíru Olšovy, ž. a + rod.
čtvrtek 26. září
Paršovice
17:30 mše sv. - volná intence
pátek 27. září
Lhotsko
13:30 mše sv.
sv. Vincence z Pauly Soběchleby
18:00 + rodiče Ryškovy, 2 syny, snachu, vnučku, ž.r.
Soběchleby
18:40 modlitební most - svatováclavské nešpory.
sobota 28. září
Soběchleby
7:30 za + rodiče Libosvárovy, dceru, ž. a + rod.
9:00 za + Václava Bělíka, rodiče a ž. rod.
Slavnost sv. Václava, Paršovice
17:30 za + Jaromíra Zemánka, ž. a + r. a duše v oč.
mučedníka, sbírka Blazice
neděle 29. září
Blazice
7:30 za + Františka Hradila, 2+ rodiče, ž. a + rod./47
26. neděle v mezidobí Paršovice
9:30 za + Ludmilu Číhalovu, BP pro ž. rod.
Soběchleby
10:30 za ž. a + r. Chytilovu a Maderovu, zdraví a BP
Svátky v týdnu: 23. 9. sv. Pia z Pietrelciny, kněze, * 26. 9. sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
* 27. 9. sv. Vincence z Paula, kněze. * Úklid kostela v Soběchlebích tento týden Oprostovice.
Výuka náboženství v Soběchlebích je každý čtvrtek. První skupina 1. - 4. tř. od 12:00 do
12:45. Společně jdeme na oběd. Druhá skupina 5. - 9. tř. od 13:10 do 13:55. Přijďte i z 5 a
6. tř.! V ZŠ Opatovicích začneme prvním setkáním v pondělí 23. září od 12:15.
Připravujeme se na misijní měsíc říjen: Modlíme se před každou mší sv. i doma.
Misijní modlitba: Nebeský Otče, když Tvůj jednorozený Syn Ježíš Kristus vstal
z mrtvých, pověřil své následovníky „jděte a učte všechny národy.“ I nám připomínáš,
že skrze svůj křest máme účast na poslání církve. * Posiluj nás dary Ducha svatého,
abychom byli odvážnými a horlivými svědky evangelia tak, aby poslání svěřené církvi,
mohlo najít nové a účinné nástroje, které světu přinášejí život a světlo. * Pomoz nám
umožnit všem národům zažít spasitelnou lásku a milosrdenství Ježíše Krista, který žije
a kraluje v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků. Amen.

Liturgie slavnosti sv. Václava. ant. Dorostl k svatosti za krátký čas, a naplnil mnohé věky.
1.čt. Mdr 6, 9-21 * Kdo svatě střeží svaté příkazy, budou uznání za svaté.
Žalm 1 Kron 29, 11-12 * odp. Ty, Hospodine, vládneš nade vším.
2.čt. 1Petr 1,3-6; 2,21b-24 * Zanechal vám příklad, abyste šli v jeho šlépějích…
Evang. Mt 16,24-27 * Kdo svůj život pro mne ztratí, nalezne ho.

MODLITEBNÍ MOST za český národ v pátek 27. září. V čase, kdy z pražské katedrály
vyjede kolona s ostatky sv. Václava směrem ke Staré Boleslavi, se spojíme v modlitbě za
náš národ v kostele v Soběchlebích. V 18:00 začne mše sv. a budou 15 min. vyzvánět zvony.
Po mši sv. zazpíváme modlitbu za vlast „Otče náš vyslyš nás“, a pomodlíme se nešpory ze
slavnosti sv. Václava, následuje chorál, modlitba za národ a státní hymna.
Modlitba za národ. Bože, Otče nás všech, děkujeme ti za Čechy, Moravu a Slezsko, naši
krásnou a úrodnou vlast. Děkujeme ti, žes nám ji po staletí pomáhal chránit proti nepřátelům
vnějším i škůdcům vnitřním. Prosíme tě, dej i nám dnes potřebné vůdčí osobnosti všude, kde
chybí. Dej všem dětem otce i matku a spořádaný domov a veď nás, abychom žili ve
vzájemném porozumění a každý na svém místě po vzoru sv. knížete Václava zodpovědně
konali svůj úkol. Staň se tak skrze Krista, našeho Pána. Amen.
NÁRODNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ 2019
PÁTEK 27. ZÁŘÍ 2019 - 13.00 - Putování Prahou s Palladiem země České
17.00 - duchovní zastavení na Václavském náměstí v Praze
18.15 - Odjezd relikvie sv. Václava z Prahy za vyzvánění zvonů
19.00 - Přivítání relikvie sv. Václava v Brandýse nad Labem,
průvod do Staré Boleslavi, koncert v kostele Obrácení sv. Pavla
20.30 - Odhalení busty papeže Benedikta XVI. na náměstí sv. Václava
SOBOTA 28. ZÁŘÍ 2019 - 7.00 mše sv. ve Svatovítské katedrále v
kapli sv. Václava ve Praze a v děkanské zahradě ve Staré Boleslavi
8.30 - mše sv. v děkanské zahradě ve Staré Boleslavi
10.00 - Poutní mše svatá na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi – hlavní celebrant
a kazatel Mons. Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v ČR (přímý přenos ČT 2)
14.00 - Modlitba za národ u Palladia země České v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi
18.00 - Mše sv. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze
Také v našich farnost se připojte k oslavě hlavního patrona českého národa a přijďte
na mši svatou, která je slavena v každé farnosti jako v neděli.

Společenství Živého růžence ve farnosti Soběchleby. Zatím je nás
přihlášeno 30 lidí. Soběchleby 10, Dolní Nětčice 2, Horní Nětčice 1,
Radotín 3, Bezuchov 14. Chceme vytvořit dvě kompletní růže,
abychom se mohli od října, měsíce posvátného růžence začít modlit.
První růži budou tvořit farníci ze Soběchleb, Horních a Dolních Nětčic.
(13). Druhou z Radotína, Bezuchova a Oprostovic.(17). Členové
živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho určeného desátku, který se po měsíci
mění. Modlíme se na úmysly, které nám předkládá Svatý otec a naši biskupové na jednotlivé
měsíce. Také na vlastní úmysly, týkající se naší farnosti nebo života církve. Jestliže se někdo
z vážných důvodů nemůže modlit svůj desátek, sdělí to vedoucímu růže, aby mohl dát jeho
desátek jinému, aby byl růženec zase úplný. Prosím doplňte tyto dvě růže.
Misijní kongres dětí bude v sobotu 5. října 2019 od 9:00 v Kroměříži. Prosím dospělé farníky,
rodiče, umožněte dětem z misijního klubka účast.
Setkání schol děkanátu Hranice se koná v neděli 29. září od 14.30 v Jezernici ve farním
kostele. Přijďte podpořit svou účastí, i když ve schole nezpíváte.
Poutní mše sv. v Radotíně u kaple P. Marie Růžencové bude v neděli 6. října v 10:30.

