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Informátor pro římskokatolické farnosti  

Soběchleby, Hlinsko a Blazice 
2. NEDĚLE ADVENTNÍ 6. prosince 2020 

Hle, Pán přijde spasit lidi všech národů a k radosti vašeho 
srdce dá, že uslyšíte jeho mocný hlas. 

1.čtení: Iz 40,1.5.9-11* Připravte cestu Páně!  
Žalm 85 * Pane, ukaž nám své milosrdenství! 
2.čtení: 2 Petr 3, 8-14 * Čekáme nová nebesa a novou zemi. 
Evangelium - Mk 1,1-8 * Vyrovnejte stezky Páně! Příchod velikého zachránce vyžadoval 
přípravu, proto vystupuje Jan Křtitel. Jednoduchá strava a oblékání jsou prorockým svědectvím 
prostého života předchůdce, který se tak podobá Eliášovi. Takový byl předchůdce Ježíše a 
takovým způsobem máme i my připravovat Kristu cestu do srdcí ostatních lidí. 

Přijďte na Adventní růženec s adorací v neděli 6. prosince: v 17:00 v Hlinsku a po něm 
adorace. V 17:30 v Soběchlebích a po něm adorace. Dnes se budeme modlit za nemocné 
covidem, zvl. za arcibiskupa Jana a pomocného biskupa Josefa. * Vánoční prodej biblí, 
kalendářů a knih je v kostele v Soběchlebích. * Úmysly mší sv. na závěr roku 2020 a 1. 
pololetí r. 2021 budu zapisovat v Soběchlebích v neděli večer po růženci a pak v týdnu po 
mši sv. * Úklid kostela Hor. Nětčice. 
AKTUÁLNÍ INFORMACE pro naše farnosti v reakci na nařízení vlády od 
3.12.2020:  
Mše svaté budou podle týdenního rozpisu. V Soběchlebích je mše sv. i v sobotu v 17:00 
s nedělí platností pro farníky ze Soběchleb a Horních a Dolních Nětčic. V neděli pro 
Soběchleby, Radotín, Bezuchov a Oprostovice. * Počet účastníků na bohoslužbách nesmí 

v daném kostele překročit 30% míst k sezení. To je podle počtu lavic v Blazicích a Hlinsku 
35 osob, v Soběchlebích 65 osob na každé mši sv. * Při bohoslužbách se: hromadně 

nezpívá (zpívat může max. 10 lidí), nepodávají se ruce při pozdravení 
pokoje, nepřinášejí se obětní dary, přítomní mají zakrytá ústa! 
rozestupy 2 m (členové rodiny mohou být u sebe), používá se 
desinfekce. * Zpovídání před každou mší sv. a v neděli během růžence 
a adorace. * Pohřby a svatby v omezeném počtu místa pro jednotlivé 
kostely 

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu v úterý - 8. prosince
Církev vidí v Panně Marii ženu předpověděnou v ráji (Gn 3, 15). Bůh ji vyvolil za 
matku Vykupitele lidstva, a proto ji už od okamžiku jejího početí uchránil od 
poskvrny prvotního hříchu. Biblická slova o Marii milostí zahrnutá chápala církev 

stále více takto: Marie je zcela bez hříchu, i bez dědičné viny. To je míněno "svátkem neposkvrněného 
početí Marie", který církev slaví 8. prosince: Marie byla od prvního okamžiku svého bytí (již když byla 
počata svými rodiči) bez hříchu, je zahrnutá milostí. Bůh v ní uskutečňuje svůj původní koncept stvoření. 
Jakožto matka Syna Božího by sice měla zažít v hojné míře utrpení světa, ale měla by být prostá viny a 
hříchu. Za to všechno přirozeně vděčí - jako každý jiný člověk - Kristovu vykoupení, které pro ni 
znamenalo počátek. Toto učení o neposkvrněném početí Panny Marie závazně vymezil Pius IX. 
a prohlásil je za článek víry 8. XII. 1854. Liturgická oslava Početí Panny Marie se konala nejprve na 
Východě, v 9. století přešla z Konstantinopole do jižní Itálie a na Sicílii. Koncem 11. století zavedl tento 
svátek ve své diecézi sv. Anselm z Canterbury a v té době se objevují náznaky této úcty i u nás v tzv. 
Opatovickém homiliáři. Z Anglie se svátek šířil i jinam. U nás se slaví už kolem roku 1200. V roce 1476 
Sixtus IV. rozšířil jeho slavení pro celou Církev. 
Slavnost je zasvěcený svátek. Bohoslužby jsou v každé farnosT: Hlinsko, vigilie v pondělí 
v 17:00, v den slavnosT v Blazicích v 16:30 a v Soběchlebích v 18:00. Přijďte na mši sv. 
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. * Nové oltářní plachty budou na vánoce 
v Soběchlebích a Blazicích. Prosím ženy, ze všech obcí farnosti, aby se na ně složili jako na dárek nových 
plínek pro Ježíška, který dnes neleží v jeslích, ale na oltáři. * Misijní sbírka 
Papežského misijního díla šíření víry! Kvůli situaci neproběhla národní sbírka na 
Misijní neděli. Podpořte, prosím, Papežské misijní dílo individuálně. V Blazicích a 
Hlinsku se vybírá na misie do pokladniček. V Soběchlebích budeme pořádat 4. adventní 
neděli misijní jarmark.	Až do konce roku pak můžete své dary také zaslat na účet číslo 
72 540 444/2700, VS 10. Lidé v misiích Vaši štědrost potřebují. Oplatí ji modlitbami a 
Pán svým požehnáním. 
STUDENTSKÝ PÁTEK pro mladé se koná 11. prosince 2020 
v děkanském kostele v Hranicích v 17.30. JP. Michal Zahálka, si připravil 
katechezi na téma Svátost smíření: Bůh Ti vrací svatost. Přede mší svatou 
můžete využít možnost svátosti smíření od 16.45. 
Adventní modlitba: Dobrý Bože, v čase adventu očekáváme příchod tvého Syna. Očekáváme 
toužebně každým okamžikem, že zaklepe na dveře našeho srdce a že je otevře své lásce. 
 Očekáváme také jeho příchod na konci časů, kdy se všechno naplní jeho spásou. Očekáváme 
přicházejícího, a přece víme, že už je tu s námi. Prosíme tě, aby k nám Ježíš přišel tak, abychom 
skutečně došli k sobě samým. Často totiž nebýváme u sebe doma a v myšlenkách se touláme někde 
docela jinde. Dej, ať je pro nás tento adventní čas dobou požehnání, ve které se vrátíme do vlastního 
nitra a začneme prožívat přítomný okamžik. Dej, ať nám čekání na tvého Syna otevře doširoka srdce, 
aby mohl skutečně vstoupit a přebývat v něm. Ať se nás dotkne touha po spáse, jež k nám přišla ve 
tvém Synu a stále k nám touží přicházet. V tento adventní čas proměň naše závislosti, které nás 
pořád ještě drží v zajetí, v hlubokou touhu.  Daruj nám jistotu, že v touze po příchodu tvého Syna je 
on sám již přítomen mezi námi a že plní naše srdce svou láskou.

  BOHOSLUŽBY OD 6. DO 13. PROSINCE  2020 

NEDĚLE  6. prosince 
2. neděle adventní 

růženec 17:00 Hlinsko

H l i n s k o 
Soběchleby 
Blazice 

8:00 
10:00 
14:30

za živé a + kněze působící ve farnosti 
za + biskupa Stanislava Zelu 
za + Stanislava Hradila, 2 + rodiče, ž. a + rodinu

pondělí  7. prosince 
pam. sv. Ambrože

Soběchleby 
Hlinsko

6:40 
17:00

roráty - za + rodiče Holotíkovy, 2 syny, ž. a  + r. 
na poděkování a BP do dalších let

úterý 8. prosince 
Slav. Nep. Početí P.M.

Blazice 
Soběchleby

16:30 
18:00

mše sv. - volná intence 
za dary Ducha sv. při dokončení studia

středa 9. prosince Soběchleby 6:40 roráty - za dar zdraví a Boží ochranu v nemoci

pátek 11. prosince Lhotsko 
Soběchleby

13:30 
18:00

mše sv. 
za + Jaroslava Dohnálka, ž. a + rod.

sobota 12. prosince Soběchleby 17:00 Za + Jaroslava Králíka, manželku, syny a d. oč.

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 
mše sv. - volná intence


	Madona Assumpta
	Informátor pro římskokatolické farnosti

