
Madona Assumpta   
Informátor pro římskokatolické farnosti 

Soběchleby, Hlinsko a Blazice 
Slavnost Všech svatých * 1. listopadu 2020 

Radujme se všichni o slavnosti všech svatých, vždyť z jejich 
slávy se radují i andělé 

 a spolu s nimi chválí Božího Syna. 
1. čt.  Zj 7,2-4,9-14 * Hle veliký zástup, který by nikdo nespočítal, ze všech národů…  
Žalm 24.  * To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou Hospodine. 
2. čt.  1 Jan 3,1-3 Budeme vidět Boha tak jak je. 
Evangelium. Mt 5,1-12a * Radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu! Podoba 
dokonalého Kristova učedníka je nastíněna v poselství blahoslavenství. Ježíš na hoře jako nový 
Mojžíš vyzývá k budování nového společenství spojeného s Bohem novou úmluvou. Tato výzva jde 
ke kořenům a k srdci lidské existence a nutí ji, aby si vzala za sjednocující vzor Otce a Syna. Svatost 
bude vždy darováním celé bytosti v chudobě, tj. v úplné otevřenosti Bohu, jeho království a 
bližnímu. Je postojem toho, kdo „hladoví a žízní po spravedlnosti“, kdo touží po mesiášském 
pokoji, kdo je pokorný a je ochoten dát život za Boží království a jeho spravedlnost.  

Svátky: 4.11. pam sv. Karla Boromejského. * Prodej biblí, kalendářů a duchovní literatury na 
faře v Soběchlebích. * Úklid kostela v Soběchlebích bude v době pandemie 1x za 14 dní. 

BOHOSLUŽBY 1. A 2. LISTOPADU PODLE NAŘÍZENÍ VLÁDY O KRIZOVÉM STAVU 
neděle 1. listopadu - Slavnost Všech svatých 

Hlinsko v 8:00 a Blazice v 15:00 v prostoru hřbitova dle zákona O právu 

shromažďovacím. 
Soběchleby v 10:00 - přenos bohoslužby online (nezbytný počet účastníků) 

pondělí 2. listopadu - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 
Blazice v 10:00 a Soběchleby v 16:00 na hřbitově dle zákona O právu shromažďovacím. 

Hlinsko v 17:30 (dovolený počet účastníků) 
V České republice jsou povoleny jen rodinné bohoslužby nebo pravidelné slavení pro dvě osoby. 
Ekumenická rada církví obdržela stanovisko právního oddělení Ministerstva zdravotnictví, které upřesňuje 
některé specifické otázky týkající se církevního života, které byly v posledních dnech mezi církevní veřejností 
diskutovány a ke kterým se veřejně šířily různé, a podle ERC někdy i poněkud zavádějící názory a interpretace. 
Ze stanovisek právního oddělení Ministerstva zdravotnictví ČR plynou následující závěry: 
1) Veřejné bohoslužby, udělování svátostí a podobné úkony s účastí veřejnosti jsou možné pouze v módu 2 
osob, tj. individuálně 1 duchovní + 1 člověk, popř. 1 domácnost. Do limitu 2 osob se nezapočítává osoba nebo 
osoby v prostoru stavebně odděleném (například varhaník na vzdáleném kůru kostela). V takovém prostoru pak 
platí obecné pravidlo o pohybu na veřejně přístupných místech (rozestupy, roušky). 
2) Pokud jde o přípravu a provedení bohoslužby bez účasti veřejnosti (např. pro online přenos), mohou se jí 
účastnit více než 2 osoby, pokud jde o zaměstnance nebo k němu vyslané dobrovolníky na základě smlouvy o 
výkonu dobrovolnické služby, pokud je jejich účast z hlediska dané činnosti nezbytná. Ze zákona O 
dobrovolnické službě vyplývá, že smlouva v případě krátkodobé dobrovolnické činnosti nemusí mít písemnou 
formu. 
3) Ustanovení pro akce podle zákona O právu shromažďovacím (tj. jejich omezení na 100 osob ve 
skupinkách po 20) je možné vztáhnout maximálně na jednorázové akce, ale mírnějších ustanovení zde 
obsažených nelze použít k pořádání pravidelných bohoslužeb (proto je umožněna individuální duchovní péče). 
Podle biskupů pražské arcidiecéze za jednorázové akce lze zřejmě považovat bohoslužby na hřbitovech během 
nadcházejících "Dušiček". Návštěva hřbitova má ve vládním nařízení samostatnou výjimku. 

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. 
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. Odpustky nabízené v kostele při mši svaté na slavnost 
Všech svatých a Vzpomínky na věrné zemřelé (1.-2.11.), je možné pro duše v očistci 
obdržet také účastí na mši svaté jakýkoli jiný den v měsíci listopadu, a to za splnění 
obvyklých podmínek. 
Modlitby kněze za zemřelé na hřbitovech našich farností vykoná kněz v neděli 1. 
listopadu po ohlášené mši sv. * Svátost smíření pro získání odpustků pro zemřelé je 
možná půl hodiny před každou mší sv. a v neděli v Soběchlebích během adorace.  
Drazí farníci, bohoslužby v této době nemají veřejný charakter, kněz slouží se 
v ohlášeném čase na dané úmysly. * Účastníci musí dodržet nařízení o dovoleném počtu 
osob. Ostatní využijte přenášení bohoslužeb v televizi nebo na internetu. Kdo v neděli 
sledujete mši sv. přijďte si pro sv. přijímání do Soběchleb odpoledne po adoraci od 14:00 - 
14:30. Nezanedbávejte svátosti. * Modleme se za ukončení pandemie a za 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  do kostela modlit.

 BOHOSLUŽBY OD 1. DO 8. LISTOPADU 2020 

neděle 1. listopadu 
Slavnost Všech 
svatých 
modlitby za zemřelé  

na hřbitovech

Hlinsko 
Soběchleby 
Soběchleby 
Blazice 

8:00 
10:00 
14:00 
15:00

za + rodiče Jančovy, živou a + rodinu 
za ž. a + rod. Hapalovu a Dohnálkovu a d. v oč. 
adorace a podávání eucharistie do 14:30 
za farníky 

pondělí 2. listopadu 
Vzpomínka na 

všechny zemřelé.

Blazice  
Soběchleby 
Hlinsko

10:00 
16:00 
17:30

za zemřelé a na úmysl Svatého otce 
za zemřelé - mše sv.na  hřbitově 
za zemřelé z farnosI

čtvrtek 5. listopadu Hlinsko 
Soběchleby

17:00 
18:00

mše sv. 
adorace sv. hodiny do 19:00/ podávání euch.

pátek 6. listopadu 
první pátek

Blazice 
Soběchleby

10:00 
18:00

mše sv. 
za + Leopolda Pospíšila, syna, vnuka, ž. + rod.

sobota 7. listopadu Soběchleby 16:30 večeřadlo, mše  za živé a + členy živ. růžence

neděle 8. listopadu 
32. neděle v mezidobí

Hlinsko 
Soběchleby 
Soběchleby 
Blazice 

8:00 
10:00 
14:00 
15:00

mše sv. 
za farníky  
adorace a podávání eucharistie 
za + rodiče Koláčkovy, ž. a + rod a duše v očistci

http://wwwfacebook.com/farnostsobechleby

	Madona Assumpta

