Madona Assumpta
Informátor pro římskokatolické farnosti

Soběchleby, Paršovice a Blazice
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 29. září 2019

Všechno, co jsi nám učinil, Pane, v pravdivém soudu jsi učinil.
Zhřešili jsme totiž a neposlouchali jsme tvá přikázání. Ale dej slávu
svému jménu a jednej s námi podle množství svého milosrdenství.
1. čt. Am 6. 1a.4 - 7 * Kdo si hoví a prozpěvují, půjdou nyní do zajetí.
Žalm 146 * Duše má, chval Hospodina!
2. čt. 1 Tim 6, 11-16* Uchovej nauku až do slavného příchodu našeho Pána.
Evangelium Lk 16,19-31* Ty ses měl dobře už zaživa, Lazar naproti tomu špatně. Nyní se
tu on raduje, a ty zakoušíš muka. V názornosti obrazu boháče a chudáka by neměla zůstat
uvězněna naše pozornost. Naděje člověka totiž není ani v tom, že ve světle Mojžíše a
proroků uvěří v Ježíše ukřižovaného a vzkříšeného.
BOHOSLUŽBY OD 29. ZÁŘÍ DO 13. ŘÍJNA 2019
neděle 29. září
Blazice
7:30 za + Františka Hradila, 2+ rodiče, ž. a + rod./47
26. neděle v mezidobí Paršovice
9:00 za + Ludmilu Číhalovu, BP pro ž. rod.
Soběchleby
10:30 za ž. a + r. Chytilovu a Maderovu, zdraví a BP
pondělí 30. září
Opatovice
14:30 na poděkování za dar života a Boží ochranu
Soběchleby
17:00 za + Metoděje Dohnala, 2 + rodiče, ž. a + rod.
středa 2. října
Blazice
17:30 za + Boženu Olšovu a duše v očistci
čtvrtek 3. října
Paršovice
17:30 za děti, kt. byly letos u 1. sv. přijímání a rodiče
Soběchleby
19:00 adorace svaté hodiny do 20:00
pátek 4. října
Soběchleby
17:00 za + Františka Wágnera, BP pro ž. rod.
sobota 5. října
Soběchleby
17:30 večeřadlo a mše sv. za ž a + členy živ. růžence
neděle 6. října
Blazice
7:30 za + rodiče Doleželovy, ž. a + rodinu a d. v oč.
26. neděle v mezidobí Paršovice
9:00 za + Josefa Chrastinu, ž. a + rod. a duše v oč.
Radotín
10:40 za farníky a občany Radotína
pondělí 7. října
Opatovice
14:30 za + rodiče Lesákovy, vnučku, d.v oč. a ž. rod.
P. Marie Růžencové Radotín
17:30 mše sv. - volná intence
středa 9. října
Blazice
17:30 mše sv. - volná intence
čtvrtek 10. října
Paršovice
17:30 mše sv. - volná intence
pátek 11. října
Soběchleby
18:00 + manžela, syna, ž. a + r. Václavíkovu a Oravovu
sobota 12. října
Blazice
10:30 poděkování za dar života, BP pro ž. rodinu
Olomouc
15:00 zahájení děkanátní pouti v katedrále
neděle 13. října
Blazice
7:30 za + rodiče Hradilíkovy, ž. a + rodinu
26. neděle v mezidobí Paršovice
9:00 za + Václava a Ludmilu Berných, ž. a + rod.
fatimský den
Soběchleby
10:30 za farníky – fatimská pobožnost
Svátky: 30. 9. sv. Jeronýma, kněze a uč. církve * 1. 10. sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a uč.
církve * 2.10. pam. svatých andělů strážných * 4.10. pam sv. Františka z Assisi * 7. 10. pam. P.
Marie Růžencové * Úklid kostela v Soběchlebích tento týden Soběchleby II.
Výuka náboženství: Soběchleby čtvrtek. 1. - 4. tř. od 12:00 do 12:45. Společně jdeme na
oběd. 5. - 9. tř. od 13:10 do 13:55. ZŠ Opatovice v pondělí 12:15 / 1.tř. 13:00 / 2. - 4.tř.

ŘÍJEN JE MĚSÍC SV. RŮŽENCE, přicházejte na modlitbu sv.
růžence před mší sv. do kostela nebo se denně modlete v rodinách
s vašimi dětmi. Modlitba růžence je modlitba velice účinná. P. Maria
ve svých zjeveních nabádá k její modlitbě a také papežové ji velmi
doporučují. Tato modlitba může změnit svět. Není to pouhé drmolení
pro staré babičky, ale modlitba, při které s Marií rozjímáme o
životních událostech Ježíšova i jejího života, modlitba, která nás má
doprovázet i naším životem. Když držíme v rukou růženec, jako bychom se drželi za ruku P.
Marie a kráčeli životem s ní. Ona nás učí poznávat Ježíše a vede nás k němu.
Připravujeme se na misijní měsíc říjen: Modlíme se před každou mší sv. i doma.
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.
PRVNÍ PÁTEK - přijďte 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. Paršovice již ve čtvrtek v 17:30. Od 17:00 adorace, zpovídání, litanie a mše sv.
V pátek v Soběchlebích od 16:30 adorace, zpovídání, litanie a mše sv. v 17:00
Každou první sobotu je v Soběchlebích mariánské večeřadlo a mše sv. V sobotu 5. října
je pobožnost večer od 17:30 radostný a bolestný růženec, mše sv. za živé a + členy živého
růžence s nedělní platností. V neděli bude poutní mše sv. v 10:40 v Radotíně.
Společenství Živého růžence ve farnosti Soběchleby. Moc prosím přihlaste se do živého
růžence. Rád bych povzbudil manžele, kteří se tak můžou spolu denně modlit. Najde se ve
farnosti 10 manželských párů na jednu růži? Víte co to přinese milostí pro vaše rodiny a příklad
vašim dětem. Manželé přizvěte další a manželky oslovte své muže. 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.
Děkanátní pouť za rodiny a kněžská povolání se bude konat v sobotu 12. října v katedrále
sv. Václava v Olomouci. V 15:00 modlitba růžence, 16:00 adorace, 17:00 mše sv. Od 15:00
do 16:30 je pro děti připraven program v prostorách farního domu u sv. Václava. Jde o
pozvání otce arcibiskupa k společné modlitbě za naše rodiny a duchovní povolání. Věřím, že
se zúčastní co nejvíc našich farníků. Členové PRF a ERF ať jdou příkladem. Bude vypraven
zejména pro starší farníky autobus. Odjezd 13:45 Opatovice přes Paršovice, Rakov, Dolní
Nětčice, Soběchleby, Radotín do Olomouce a zpět. Zapisujte se v sakristii.
Misijní koláč 2019 v v našich farnostech proběhne při misijní neděli 20. října formou
prodeje balíčků s napečeným cukrovím. Peníze získané zakoupením balíčku přispějeme na
Papežská misijní díla. Žádáme ochotné pekařky a cukrářky z farnosti o výpomoc a přinesení
cukroví na fary v Soběchlebích a Paršovicích již v sobotu 19. října od 16.00 do 16.30
k zabalení. Pomocníci k balení nahlaste se prosím předem v Paršovicích p. Miluši Gadasové
a p. Markétě Dostálové. V Soběchlebích prostě přijďte v sobotu balit.
Setkání PRF a ERF Paršovice bude ve čtvrtek 10. října po mši sv. v 18:15 na faře.

