
Madona Assumpta    
Informátor pro římskokatolické farnosti 

Soběchleby, Hlinsko a Blazice 
32. neděle v mezidobí * 8. listopadu 2020 
KÉŽ PRONIKNE K TOBĚ MÁ MODLITBA, NAKLOŇ SVŮJ 

SLUCH K MÉMU VOLÁNÍ, HOSPODINE! 
1.čtení: Mdr 6, 12-16 * Moudrost se dává nalézt těmi, kdo ji hledají.  
Žalm 63 * Má duše po tobě žízní, Pane, můj Bože! 
2.čtení: 1 Sol 4, 13-18 * S Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. 
Evangelium: Mt 25, 1-13 * Ženich je tady! Jděte mu naproti! To je výzva k naději a činu, ne 
prostředek vyvolávání strachu; výzva k odpovědnosti za dané chvíle života. Nebeské 
království je připraveno pro člověka jako svatební hostina pro hosty. Je třeba uvěřit pozvání a 
zařídit se podle toho. Pozvání je nezměnitelné, jen reakce člověka na ně může být dobrá, 
nebo špatná. Je tedy zapotřebí reagovat správně teď hned, ne až někdy v budoucnosti. 

Svátky: 9.11. svátek Posvěcení lateránské baziliky. 10.11. pam. sv. Lva Velikého, papeže a uč. 
církve. 11.11. pam. sv. Martina Tourského, biskupa, 12.11. pam. sv. Josafata, biskupa a muč. 
13.11. pam. sv. Anežky České * Prodej biblí, kalendářů a duchovní literatury je nyní přímo 
v kostele v Soběchlebích. * Úklid kostela v Soběchlebích má Radotín. 
Plnomocné odpustky pro duše v očistci lze letos kvůli pandemii získat po celý měsíc 
listopad. Tradiční oktáv pro získání odpustků, spojený s návštěvou hřbitova (od 1. do 
8.11.), se rozšiřuje na celý měsíc za splnění obvyklých podmínek. Musíme být v milosti 
posvěcující, přijat eucharistii, pomodlit se na úmysl Sv. otce a za zemřelé na hřbitově. 
Svátost smíření je možná před každou mší sv. nebo i po ní a v neděli v Soběchlebích 
během adorace. 
Drazí farníci, bohoslužby v této době nemají veřejný charakter, kněz slouží se 
v ohlášeném čase na objednané úmysly a za vás. * Účastníci musí dodržet nařízení o 
dovoleném počtu osob. Ostatní využijte vysílání bohoslužeb v televizi nebo na internetu. 
Naše farnost vysílá nedělní bohoslužbu v 10:00. Kdo v neděli sledujete mši sv. přijďte si 
pro sv. přijímání do Soběchleb v době ohlášené adorace. Nezanedbávejte svátosti 
eucharistie a smíření! Snažte se chodit aspoň jednou týdně ke sv. přijímání ať získáte 
pro vaše zemřelé plnomocné odpustky! Kostel je pro vás otevřen od 8:30 na osobní 

modlitbu a povzbuzení ve víře. Pokud jdete nakupovat do obchodu, zastavte se i v kostele. 
Vždyť jdete kolem. * Modleme se za ukončení pandemie a nemocné denně ve 20:00 
růženec. V pondělí, středu, pátek a sobotu ve 20:00 růženec vysíláme na http://
wwwfacebook.com/farnostsobechleby  Připojte se nebo se přijďte ve 20:00 do kostela 
modlit. Modlitba spojená s vírou zachraňuje. 
Modlitba národů proti pandemii COVID 19. Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, 
všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich 
duší a těl. Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha 
částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu. Osvoboď nás od 
nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, 
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým. Neopusť 
nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla. O toto prosíme Tebe, který se Synem a 
Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Maria, Matko uzdravení a naděje, 
oroduj za nás! * Modleme se tuto modlitbu spolu s růžencem každý den ve 20:00. 
MODLITBA. Podobně jako do každého lidského vztahu patří společně chvíle strávené chvíle a 
vzájemné rozhovory, podobně i ke vztahu k Bohu patří modlitba. 
Modlitba je komunikace s Bohem. Ta není výsadou několika vyvolených, nýbrž je určená všem lidem. 
Modlitba se může odehrávat různými způsoby, např. skrze rozhovor vlastními slovy „jako přítel s přítelem“, 
nasloucháním v tichu, co Bůh mluví v lidském srdci, skrze četbu Bible nebo i vyslovováním textů, které se 
v církvi v průběhu dějin ustálily. Častou modlitbou bývá také klanění (adorace) nebo růženec. „Podle mého 
názoru modlitba není nic jiného než rozhovor s přítelem, se kterým se rádi a často scházíme o samotě, 
abychom si s ním mohli promluvit, protože nás miluje.“ (sv. Terezie z Avily) 
Modlitba patří k člověku stejně jako 
dýchání, jídlo nebo láska. Když někdo 
prožívá radostné chvíle, může se obracet na 
Boha s děkováním. Když se cítí osamělý a 
nemá si s kým promluvit, zakouší, že 
s Bohem může kdykoliv rozmlouvat. Když se 
ocitá v nebezpečí, zjišťuje, že Bůh odpovídá 
na jeho volání o pomoc. Modlitba očišťuje. 
Vybavuje pro zápas s pokušením a posiluje 
ve slabosti. Modlitba odnímá strach, násobí 
síly, upevňuje vytrvalosti. Modlitba vnáší do 
života štěstí. 
Ježíš vzor křesťanské modlitby. Vzorem 
křesťanské modlitby je Ježíš Kristus. 
Základem jeho života byl důvěrný vztah, jaký 
může mít Syn k svému milujícímu Otci. Ježíš 
se nejen účastnil modliteb ve shromáždění a 
po židovském způsobu recitoval žalmy; 
spojení s Bohem Otcem bylo červenou nití 
celého jeho života. Často odcházel na 
osamělá místa, aby se modlil, někdy i v noci. 
V intenzivní modlitbě zůstával také před 
důležitými rozhodnutími. K Otci se obracel 
ve chvílích velké radosti. Modlitba jej ale 
provázela i v nejtěžších okamžicích jeho 
života. Právě od Ježíše se můžeme 
modlitbě učit, na prvním místě tím, že 
vstoupíme do důvěrného vztahu s Bohem.

  BOHOSLUŽBY OD 8. DO 15. LISTOPADU 2020 

neděle 8. listopadu 
32. neděle v mezidobí

Blazice 
Soběchleby 
Soběchleby

8:30 
10:00 
11:00

za + rodiče Koláčkovy, ž. a + rod a duše v očistci 
za farníky 
adorace a podávání eucharistie do 11:30

pondělí 9. listopadu Hlinsko 15:00 requiem a pohřeb + Miroslava Trna z Kladník

úterý 10. listopadu Soběchleby 8:00 mše sv.

pátek 13. listopadu Soběchleby 18:00 za + rodiče Zapletalovy, d. v oč. BP pro ž. rod.

sobota 14. listopadu Soběchleby 17:00 mše sv. - za farníky

neděle 15. listopadu 
33. neděle v mezidobí

Blazice 
Soběchleby

8:30 
10:00

za + manžele  Zdráhalovy 
za + rodiče Vaňkovy, dceru, d. v oč. ž. a + rod.

http://wwwfacebook.com/farnostsobechleby
http://wwwfacebook.com/farnostsobechleby
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