
Madona Assumpta  
Informátor pro římskokatolické farnosti 

Soběchleby, Hlinsko a Blazice 
4. NEDĚLE ADVENTNÍ 20. prosince 2020 

Rosu dejte, nebesa, shůry, právo se vyleje jako déšť z oblak; 
otevře se země a zplodí spásu! 

1.čtení: 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14.16 * Království Davidovo potrvá před Hospodinem 
navěky. 
Žalm: 89 * Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech. 
2.čtení: Řím 16, 25-27 * Tajemství, které bylo skryté od věčných časů, je dnes zřejmé. 
Evangelium: Lk 1,26-38 * Počneš a porodíš syna. Vrcholem andělského zvěstování je 
Mariino početí z Ducha svatého, které poukazuje na mimořádnou Boží přítomnost v Ježíšově 
tělesné přirozenosti. Vyprávění chce potvrdit, že Ježíš je opravdu přislíbený Mesiáš, potomek 
Davidův. Jak dojde k tomuto mimořádnému početí? Duch sv. zastíní Marii svou přítomností 
a mocí, a proto dítě bude Synem Božím. Podobně jako byl Adam od „od Boha“, tak je od 
Boha i Ježíš. On je tedy novým stvořením! Mariino „ať se mi stane“ vyjadřuje největší 
pasivitu a zároveň aktivní připravenost: Maria poskytla Bohu prostor, aby vykonal svůj div. 

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V NAŠICH FARNOSTECH. 
   Štědrý den * čtvrtek  24. 12.   
15:00 - Blazice vánoční mše sv. - vigilie  
20:30 - Hlinsko vánoční mše sv. - v noci 
22:00 - Soběchleby vánoční mše sv. - v noci 
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ * středa  25. 12. 
  7:40 - Hlinsko - jitřní mše sv. za svítání 
  9:00 - Blazice mše sv. ve dne 
10:30 - Soběchleby mše sv. ve dne  
Požehnané vánoční svátky a Boží ochranu v novém roce. 
Drazí farníci, od pátku 18. prosince se přešlo na čtvrtý stupeň 

systému PES. Povolený počet osob na bohoslužbách se snižuje z 30 na 20 % kapacity kostela. 
Účastníci sedí v lavicích, dodržují povinné rozestupy, dezinfikují ruce, nekoná se pozdravení 
pokoje a je omezen hromadný zpěv. * Přes tyto nová opatření není důvod rušit veřejné 
bohoslužby v našich farnostech. Vláda povolila výjimku z nočního zákazu vycházení pro noční 
vánoční bohoslužby. Mše sv. má duchovní význam i pro menší počet účastníků a posvěcující 
účinek pro celou farnost. Vánoční bohoslužby budou podle nedělních ohlášek. * Připravte se i 
přes vládní omezení na Slavnost Narození Páně dobrou zpovědí. Mnozí jste již delší dobu 
nebyli v kostele a u svatého přijímání. Zpovídá se: Soběchleby v úterý ráno po rorátech, v 
Hlinsku v úterý 22.12. od 16:30 dva zpovědníci. V Blazicích ve středu 23.12. od 16:00 / 2. 
Adventní růženec s adorací v neděli 20. prosince do Soběchleb v 17:30. Budeme se modlit 
za dar víry a návrat ke křesťanství pro naše blízké. * Úmysly mší sv. na 1. pololetí r. 2021 si 
můžete zapsat po každé mši sv. ve všední den. * Vánoční prodej biblí, kalendářů a knih je stále 
v kostele v Soběchlebích. * Zdobení kostela v Soběchlebích bude v úterý 22.12. po rorátech a 
úklid odpoledne v 15:00. * Sbírky o vánocích budou na potřeby ve farnostech. 
V Soběchlebích na opravy na faře. Sbírka na misie se koná do pokladniček. * Tříkrálová 
sbírka bude od 1. do 14. ledna 2021. Zda se uskuteční klasické koledování bude záviset na 
množství ochotných dobrovolníků a epidemiologické situaci na začátku ledna. 

BOHOSLUŽBY OD 20. PROSINCE 2020 DO 3. LEDNA 2021

NEDĚLE  20. prosince 
4. neděle adventní 

růženec 17:30 
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. 
na poděkování za 75 let života, BP pro ž. rod.

pondělí  21. prosince Soběchleby 14:00 Requiem a pohřeb + 

úterý 22. prosince Soběchleby 
Hlinsko

7:15 
17:00

roráty - za dar zdraví a Boží ochranu v nemoci 
mše sv. - volná intence

středa 23. prosince Blazice 16:30 Za + Aloise Hermana, + rodiče, sestru, ž. a + r.

čtvrtek 24. prosince 
Štědrý den 

Vigilie Slavnosti 
Narození Páně

Soběchleby 
Blazice 
Hlinsko 
Soběchleby

7:15 
15:00 
20:30 
22:00

poslední roráty - za nedávno + kněze 
vánoční mše sv. - za živé a + farníky z Blazic 
vánoční mše sv. - na poděkování a B. požehnání 
vánoční mše sv. - za farníky

pátek  25. prosince 
Sl. Narození Páně 
sbírka na potřeby 

farnosn

Hlinsko 
Blazice 
Soběchleby 
Soběchleby

7:40 
9:00 

10:30 
15:00

Za + Alenku Vrlíčkovu, ž. + r. Studených, d. v oč. 
za živé a + farníky ze Sovadiny 
za dar zdraví, Boží ochranu a požehnání 
Te Deum a svátostné požehnání / sv. přijímání

sobota 26. prosince 
Svátek sv. Štěpána

H l i n s k o 
Soběchleby 
Lhotsko

8:00 
10:00 
13:30

za Boží požehnání a ochranu pro živé rodiny 
za dar víry a křesťanský život v rodině 
za obyvatele, zdravotníky a zaměstnance DD

neděle 27. prosince 
Svátek sv. Rodiny 

Ježíše, Marie a Josefa

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

8:00 
9:00 

10:00

na poděkování za nový život a BP pro rodinu 
za živé a + farníky z Radkovy Lhoty 
za + Marii Šimonovu, živou a + rodinu

pondělí 28. prosince Soběchleby 8:00 mše sv. - volná intence

středa 30. prosince Blazice 16:00 mše sv. - volná intence

čtvrtek 31. prosince Hlinsko 
Soběchleby

17:00 
23:20

mše sv. - volná intence 
adorace na poděkování za uplynulý rok

pátek 1. ledna 
Slavnost Matky Boží 

Panny Marie

Soběchleby 
Blazice 
Soběchleby 
Hlinsko

00:05 
9:00 

10:30 
17:30

za farníky 
za farníky a občany ze Žákovic 
za živou a + rodinu Hubíkovu a Bártovu 
na poděkování

sobota 2. ledna Soběchleby 16:30 večeřadlo - za živé a + členy živého růžence

neděle 3. ledna 
2. neděle po  

Narození Páně

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

7:40 
9:00 

10:30

za farníky 
mše sv. - volná intence 
mše sv. - volná intence



Svátky: 28.12. svátek sv. Mláďátek, mučedníků. * 1.1. Slavnost Matky Boží PM, první 
pátek. 2.1. pam. sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a uč. církve. Mariánská 
sobota. 

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE - 1. LEDNA - ZASVĚCENÝ SVÁTEK 
Buď zdráva, svatá Boží Rodičko, porodilas Krále, jenž vládne na věčné věky. 

1. čt.- Nm 6,22-27 * Budou vzývat moje jméno nad izraelskými syny a já jim požehnám 
Žalm: č.67 * Bože, buď milostiv a žehnej nám! 
2. čt.- Gal 4,4-7 * Bůh poslal svého Syna, narozeného ze ženy. 
Ev: Lk 2,16-21* Nalezli Marii a Josefa i děťátko. Když uplynulo osm dní, dali mu jméno Ježíš. 
Nový rok, není jen začátek občanského roku, je to i  největší mariánský svátek. Slavíme 
Marii jako Bohorodičku - Matku Boží. Panna Maria je Matka Boží, Matka církve, matka 
naše. Protože je naší matkou, je také naší ochránkyní, naší přímluvkyní. Děkujeme Matko 
milostivá.
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