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Soběchleby, Hlinsko a Blazice 
3. NEDĚLE ADVENTNÍ 13. prosince 2020 

Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! 
Zvláštní postavení v Adventu má třetí neděle 
adventní, zvaná „Gaudete“ podle vstupní 
antifony „Radujte se stále v Pánu“. Tato neděle je 
jakoby vyňata z vážnějšího adventního rázu, 

přibližuje nás na chvíli k vánoční radosti. Staví nám před oči náš cíl, aby nás povzbudila 
a posílila ve vytrvalosti. Radostný ráz této neděle vyjadřuje také možnost použití růžové 
liturgické barvy a nazdobit oltář květinami. 
Liturgie slova 3. neděle adventní: 1.čtení: Iz 61,1-2a,10-11* Radostí jásám v Hospodinu. 
Žalm: Lk 1,46-48a.* Můj duch jásá v Bohu mém! 
2.čtení: 1 Sol 5, 16-24 * Ať si uchováte ducha neporušeného a duši i tělo neposkvrněné… 
Evang. Jan 1,6-8.19-28 * Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte. Mezi vámi stojí ten, koho vy 
neznáte. Úvodní verše hovoří o svědectví Jana Křtitele. Smyslem tohoto svědectví je potvrdit 
přítomnost a vítězství světla nad temnotou, aby všichni uvěřili. Jan Křtitel také popírá, že by 
byl Kristem nebo Eliášem, aby tak zůstal pouhým hlasem, který poukazuje na Slovo. 

Přijďte na Adventní růženec s adorací v neděli 13. prosince: v 17:00 v Blazicích a v 
17:30 v Soběchlebích. Dnes se budeme modlit za naše rodiny a dar víry pro děti. * Úmysly 
mší sv. na závěr roku 2020 a 1. pololetí r. 2021 budu zapisovat v Soběchlebích v neděli 
večer po růženci a v týdnu po mši sv. * Vánoční prodej biblí, kalendářů a knih je v kostele 
v Soběchlebích. * Úklid kostela před vánocemi bude ve středu 23. 12. * Zpovídání před 

vánocemi: Soběchleby: pátek 18.12 od 17:00/1; sobota od 8:15/3; úterý po rorátech/1 * 
Blazice: pondělí 16.12. od 16:00 /1; 21. 12 od 16:00 /2 * Hlinsko: 23.12 od 16:30 /2.  
Mše svaté jsou  podle rozpisu. Řídíme se nařízením vlády, kdy počet účastníků na 
bohoslužbách nesmí v daném kostele překročit 30% míst k sezení. To je v Blazicích a 
Hlinsku 35 osob, v Soběchlebích 65 osob na každé mši sv. * Při bohoslužbách se dodržují 
hygienická nařízení, rozestupy, dezinfekce, omezení zpěvu. Nařízení se může v týdnu 
změnit. 
Dary pro farnosti: v době nekonání bohoslužeb chybí farnostem pravidelné sbírky. Můžete  
zaslat své dary a příspěvky na účet farnosti: Blazice: č. účtu: 163251613/0300 * Hlinsko č. 
ú. 3926440329/0800 * Soběchleby č. ú. 1881219399/0800. Pokud nemáte elektronické 
bankovnictví, přineste svůj dar na faru nebo do kostela, kde jsou pokladničky na potřeby 
farností. * Misijní sbírka, která neproběhla na Misijní neděli se koná individuálně. 
V Blazicích a Hlinsku se vybírá na misie do pokladniček. V Soběchlebích budeme pořádat 
4. adventní neděli prodej štrůdlů, nebo jiných dobrot pro misie. Prosím 
ochotné farníky o napečení dobrot, štrůdl, koláč nebo jiné sladkosti.  V sobotu 
do 17:00 prosím o přinesení na faru, kde uděláme balíčky, které se v neděli po 
mši sv. budou prodávat. Výtěžek půjde na misie. Také bude možné přispět do 
přiopravené pokladničky. Až do konce roku můžete své dary také zaslat na 
účet číslo 72 540 444/2700, VS 10. Lidé v misiích Vaši štědrost potřebují.  
Sbírka na nové oltářní plachty v Soběchlebích a Blazicích. Děkujeme 
ženám, které již na oltářní plachty přispěly. V Soběchlebích vybralo 3100,- 
Kč / 10 žen. Radotín 3500,-/13 žen,  
Horní Nětčice 1000,-/2 ženy, Dolní Nětčice 1800,-/ 9 žen, Oprostovice 1000,-/ 1. Pokud se 
vybere víc objednáme plachty také na boční oltáře. Jsou jen jedny. Pán Bůh vám zaplať. 

„PATRIS CORDE“ – apoštolský list věnovaný sv. Josefu vydal papež 
Fran[šek 8. prosince 2020 a vyhlásil rok sv. Josefa. 

Milovaný otec, citlivý otec, poslušný a přívětivý, otec tvořivě odvážný, 
setrvávající ve stínu – těmito přívlastky charakterizuje papež František sv. 
Josefa v apoštolském listu „Patris corde – Otcovským srdcem“, zveřejněným 
u příležitosti 150. výročí vyhlášení sv. Josefa za Ochránce všeobecné církve. 
Dekretem Quemadmodum Deus, podepsaným 8. prosince 1870, přiřkl tento 
titul Mariinu snoubenci blahoslavný papež Pius IX. A papež František 
vyhlašuje zvláštní rok věnovaný Ježíšovu pěstounovi. Čím nás dnes může 
tento světec oslovit? "Všichni mohou ve sv. Josefovi, nepovšimnutém muži, 
všedním, diskrétním a skrytém člověku nalézt přímluvce, pomocníka a 
průvodce těžkými časy.  
Sv. Josef jako vzor skryté činorodosti. Uprostřed současné celosvětové  krize „můžeme zakoušet, 
že naše životy jsou spřádány a neseny obyčejnými lidmi, kteří jsou obvykle opomíjeni a nevyskytují 
se na titulních stranách novin a časopisů, ani na velkých přehlídkách nejnovějších show [...] Kolik 
jen lidí denně prokazuje trpělivost a dodává naději, snaží se nerozsévat paniku, nýbrž sdílenou 
odpovědnost,“ píše papež. Právě tak jako sv. Josef, muž stojící mimo pozornost, „diskrétní a 
skrytý člověk“, v němž můžeme hledat „přímluvce, pomocníka a průvodce těžkými časy. Sv. Josef 
nám připomíná, že všichni ti, kdo se zdánlivě skrývají nebo jsou v „druhé linii“, mají výjimečně 
činný podíl na dějinách spásy.“ Svatý Josef vyjádřil své otcovství konkrétně, když „učinil ze svého 
života službu, obětoval ho mysteriu vtělení [...] cele odevzdal sebe, svůj život a svoji práci, přetvořil 
svoje lidské povolání k rodinné lásce v nadlidskou oběť sebe, svého srdce a všech schopností, v lásku 
danou do služeb Mesiáše“. Právě kvůli této jeho „roli v dějinách spásy je sv. Josef otcem, jehož 
křesťanský lid vždy velmi miloval“ (1). V něm „Ježíš vnímal Boží něhu“, která nám dovoluje 
přijímat naši slabost, skrze niž se uskutečňuje většina Božích plánů. „Pravda, která je od Boha, 
nás nezavrhuje, nýbrž akceptuje, objímá, podpírá a odpouští nám.“ (2) Josef je otcem také 
v poslušnosti Bohu. Jeho přitakání Božímu plánu zachraňuje Marii a Ježíše a učí „činit vůli Otce“, 
ve spolupráci na „velkém tajemství vykoupení“ (3).

BOHOSLUŽBY OD 13. DO 20. PROSINCE  2020 

NEDĚLE  13. prosince 
3. neděle adventní 

růženec 17:00 Blazice

H l i n s k o 
B l a z i c e 
Soběchleby

7:40 
9:00 

10:30

za + rodiče Krejčí, živou a + rodinu 
za farníky 
na poděkování za dar zdraví a Boží ochranu

pondělí  14. prosince Soběchleby 17:00 mše sv. - volná intence

úterý 15. prosince Soběchleby 6:40 roráty - za dar zdraví a Boží ochranu v nemoci

středa 16. prosince Blazice 16:00 mše sv. - volná intence

čtvrtek 17. prosince Hlinsko 17:00 za + Milana Radostu, manželku, syna a d. v oč.

pátek 18. prosince Lhotsko 
Soběchleby

13:30 
17:30

mše sv. 
za + Jaroslava Otáhala, - 1. výročí úmrtí

sobota 19. prosince Soběchleby 7:15 roráty - volná intence / od 8:15 zpovídání

NEDĚLE  20. prosince 
4. neděle adventní 

růženec 17:00 
Soběchleby

H l i n s k o 
B l a z i c e 
Soběchleby

7:40 
9:00 

10:30

za + rodiče Říhovy, 2 + rodiče, sourozence, ž. r. 
za + Antonína Hradila, ž. a + rod. 
za farníky
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