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Soběchleby, Hlinsko a Blazice 
33. neděle v mezidobí * 15. listopadu 2020 

Úmysly, které já mám, směřují k pokoji, ne k trápení, praví Pán. Budete mě vzývat a já vás 
vyslyším a shromáždím vás ze všech míst, kamkoli jsem vás rozptýlil. 

1.čt. Př 31, 10-13.19-20.30-31* Pracuje radostnou rukou 
Žalm: Cl 128 * Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. 
2.čt. 1 Sol 5, 1-6 * Aby vás den Páně nepřekvapil jako zloděj. 
Evangelium: Mt 25, 14-30 * Málo jsi spravoval věrně, pojď se radovat se svým pánem. 
Toto podobenství mluví v prvé řadě o zákonících, kteří se domnívali, že opatrování 
Hospodinových příkazů, kterými se zabývali, stačí. To bylo totiž to jediné, co z Božího 
slova zdůrazňovali. Ale oni ho měli použít především k tomu, aby v Ježíši poznali 
Mesiáše. 

Svátky: 17.11. pam. sv. Alžběty Uherské, řeholnice * 22.11. pam Zasvěcení P.Marie 
v Jeruzalémě. 
Volné úmysly mší sv. tohoto týdne si prosím zapište v sakristii. * Prodej biblí, kalendářů a 
duchovní literatury je nyní přímo v kostele v Soběchlebích. * Zvonění 17. listopadu 
k připomenutí 31. výročí pádu komunistického režimu a vykročení do svobodné 
společnosti. Také letos chceme tento den připomenout zvoněním na kostelní zvony. 
Z pověření předsedy ČBK, arcibiskupa Jana Graubnera, mají duchovní správci zajistit, aby 
se v úterý 17. listopadu symbolicky v 17 hodin 11 minut rozezněly na několik minut 
kostelní zvony jako připomínka listopadových událostí roku 1989. * Plnomocné 
odpustky pro duše v očistci lze letos získat po celý měsíc listopad za splnění obvyklých 
podmínek. Být v milosti posvěcující, přijat eucharistii, modlitba na úmysl Sv. otce a za 
zemřelé na hřbitově. Svátost smíření je možná před každou mší sv. a v neděli 
v Soběchlebích během adorace. 

Pohřeb paní Vlasty Hradilové z Blazic v pátek 20. listopadu začne zádušní mší 
sv. ve 14:30, které ze zúčastní jen příbuzní v dovoleném počtu. Po mši sv. bude 

vynesena rakev z kostela a obřad posledního rozloučení proběhne venku před obřadní 
síní pro širší veřejnost. Poté přejdeme průvodem ke hrobu, kde bude rakev uložena 

do země k dočasnému odpočinku. 
Odpočinutí věčné dej jí Pane. A světlo věčné ať jí svítí a odpočívá v pokoji. 

Drazí farníci, bohoslužby v této době stále nemají veřejný charakter, kněz slouží se 
v ohlášeném čase na objednané úmysly a za vás. * Účastníci musí dodržet nařízení o 
dovoleném počtu osob.* Ministr zdravotnictví Jan Blatný představil nový systém 
hodnocení pro uvolňování nebo zpřísňování opatření s názvem PES. Bude mít dvě úrovně. 
První formou tabulky určí míru omezení obecně. Ta bude mít pět barevných odstínů od 
nejlepší zelené až po nejvážnější fialovou. Druhá rozpracuje opatření v jednotlivých 
oblastech. Skóre bude zveřejňováno od 16. listopadu na webu resortu. Aktuálně je ČR na 
stupni 5. (pro svatby, pohřby, bohoslužby je dovoleno 15 osob). Na konci příštího týdne by 
mohl ministr zdravotnictví vládě navrhnout - pokud se bude situace dobře vyvíjet - 
přechod na stupeň 4.  
Ostatní dále využívejte 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. 
Slavnost Ježíše Krista Krále je letos v neděli 22. listopadu. Pohled na Ježíše Krista jako na Krále 
vesmíru, ale zároveň srdcí, je předkládán vždy před adventní dobou, která letos začne 3.12. 
Slavnost, adventní čas i radostná vánoční událost spolu těsně souvisejí. Před křížovou cestou, 
kterou Kristus podstoupil před svým ukřižováním, byl korunován trním. Z lásky k člověku a 
pro jeho spásu se stal terčem zloby, krutosJ, výsměchu a pohrdání, přestože věděl, že je 
Králem a vládcem nebe i země. Slavnost Ježíše Krista Krále je svátkem oblíbeným, ale ne 
možná pro všechny úplně srozumitelným. Tento svátek zavedl pro církev Svatý otec Pius XI. v 
roce 1925. Bylo to po první světové válce, po dobách složitých a problemaJckých. Tehdy Pius 
XI. napsal: „Svátky mají větší účinek na věřící než dokumenty učitelského úřadu církve. 
Svátky toJž seznamují s pravdami víry všechny věřící, nejenom některé. A mluví k nim ne 
jedenkrát, ale každý rok a takřka stále“. Právě v lidském srdci chce Bůh kralovat - ne 
vládnout v panovnickém chápání, ale proměnit lidské srdce s jeho slabostmi a 
nedokonalostmi podle vzoru svého Božského Srdce. Této proměny, která sama je slavnosX, je 
schopen jedině Bůh. Člověk mu má dát prostor, aby se změna uskutečnila.  
Charita Hranice organizuje v sobotu 21. listopadu 2020 od 8 do 18 
hod. v Hranicích v hypermarketu Albert na Zborovské ulici potravinovou sbírku. Prosíme farníky 
našeho děkanátu, aby nákupem potravin přispěli. Potraviny, které v sobotu 21. listopadu v Albertu 
nad hranickou nemocnicí vybereme, zůstávají na Charitě a jsou k dispozici vícedětným rodinám, 
matkám samoživitelkám a lidem bez domova na našich střediscích v Hranicích i v Lipníku nad 
Bečvou. Tyto potraviny nikam neodvádíme, o jejich přidělení rozhodují v jednotlivých případech 
naši sociální pracovníci.   
Jaké potraviny jsou potřeba? Masové a rybí konzervy, paštiky, luštěniny, těstoviny, rýži, instantní 
polévky, dětské mléčné kaše, dětské ovocné a zeleninové výživy. Děkujeme všem, kteří se 
potravinové sbírky zúčastní a přispějí svým nákupem. Děkuji Vám za spolupráci! Přeji požehnané a 
pokojné dny a pevné zdraví! Radka Andrýsková, Charita Hranice

  BOHOSLUŽBY OD 15. DO 22. LISTOPADU 2020 

neděle 15. listopadu 
33. neděle v mezidobí

Blazice 
Soběchleby 
Soběchleby

8:30 
10:00 
11:00

za + manžele  Zdráhalovy 
za + rodiče Vaňkovy, dceru, d. v oč. ž. a + rod. 
adorace a podávání eucharistie do 11:30

pondělí 16. listopadu Soběchleby 17:00 mše sv. - volná intence

úterý 17. listopadu Soběchleby 8:00 mše sv. - volná intence

čtvrtek 19.listopadu Blazice 16:30 mše sv. - volná intence

pátek 20. listopadu Blazice 14:30 requiem a pohřeb + Vlasty Hradilové

sobota 21. listopadu Soběchleby 17:00 mše sv. - za farníky

neděle 22. listopadu 
Slavnost Ježíše Krista 

Krále, obnova 
zasvěcení lidstva NSJ 

Blazice 
Soběchleby 
Soběchleby 
Hlinsko

8:30 
10:00 
11:00 
14:30

na poděkování za společný život, BP pro ž. r. 
za + rodiče Nevyjelovy, ž. a + rod. 
adorace a podávání eucharistie do 11:30 
za Boží požehnání pro živou rodinu

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