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Soběchleby, Hlinsko a Blazice 
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 22. listopadu 2020 
Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství, moudrost, sílu a čest. 

Jemu buď sláva a vláda na věčné věky! 
1.čt. Ez 34,11-12.15-17 * Budu soudit mezi ovcí a ovcí, moje stádo! 
Žalm: 23 * Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. 
2.čt. 1 Kor 15,20-26.28 * Kristus odevzdá království Otci, aby byl Bůh všechno ve všem. 
Evang: Mt 25, 31-46 * Posadí se na svůj slavný trůn a oddělí jedny od druhých. Evangelium 
nevybízí k pouhé dobročinnosti ani k úniku z nepříjemných oblastí života. Vybízí k následování 
Krista, a to i v postoji k lidem, kterých si svět nehledí. S nimi se sám Ježíš Kristus ztotožňuje, 
aniž by tím oslavoval a obhajoval lidskou bídu. 

Svátky: 24.11. pam. sv. Ondřeje Dung Laca, a druhů, muč. 25. 11. sv. Kateřiny 
Alexandrijské,muč. 
Volné úmysly tohoto týdne a příští neděle si prosím zapište v sakristii. Je možné již přicházet 
na bohoslužby, proto sloužím v týdnu výroční mše sv. za zemřelé v loňském roce, které ještě 
nebyly odslouženy. Prosím informujte příbuzné zemřelých. * Prodej biblí, kalendářů a 
duchovní literatury je nyní přímo v kostele v Soběchlebích. Využijte toho. * Plnomocné 
odpustky pro duše v očistci lze ještě získat po celý měsíc listopad, za splnění obvyklých 
podmínek. Svátost smíření je možná před každou mší sv. a v neděli v Soběchlebích 
během adorace. 
Účast na bohoslužbách je na základě usnesení Vlády ČR ze dne 20. 11. 2020 povolena 
pro 20 osob, s dodržením rozestupů 2 metry, s výjimkou členů domácnosti, před vstupem 
do kostela nutná dezinfekce rukou. V našich farnostech jsou bohoslužby již veřejné podle 
rozpisu. V Soběchlebích je mše sv. také 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. Prosím přizpůsobte se, ať se na mši sv. dostane co nejvíc lidí. Je možné 
využít i kůr a předsíň. Ostatní, pokud se ještě necítíte 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. 
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  
Slavnost Ježíše Krista Krále vyhlásil v r. 1925 papež Pius XI. Připomíná Kristův královský titul, 
Kristovu svrchovanost nad lidskými dějinami i nad všemi „vládci“ tohoto světa. Liturgický 
(církevní) rok, který svátkem končí, nám připomíná, že i definitivní konec světa, bude v rukou 
Ježíše Krista - Krále. Papež Pius XI, při vyhlášení nového svátku uvedl že "svátky mají na věřící 
větší účinek než dokumenty učitelského úřadu církve. Protože svátky seznamují s pravdami víry 
všechny věřící a nejen některé. Neoslovují je pouze jednou, ale každý rok." Evangelia této slavnosti 
nám během tříletého cyklu ukazují tři pohledy na Krista Krále. V cyklu A Matouš představuje Syna 
člověka na trůnu při posledním soudu. V cyklu B Jan ukáže Ježíše s trnovou korunou, 
odpovídajícího Pilátovi, zda je král. Ve třetím pohledu C Lukáš zdůrazňuje nápis nad jeho hlavou: 
"To je židovský král." Současně poukazuje na to, že je králem lásky a milosrdenství. 
Výzva našich biskupů věřícím k postu a almužně za ukončení pandemie po první tři středy v prosinci 

a o zasvěcení se Dítěti Ježíši doma u jesliček v rodině. 
Drazí bratři a sestry, všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš život. Mnozí z vás volají po 
větší aktivitě biskupů pro uvolnění bohoslužeb. S vládou jsme jednali mnohokrát a stížnost na 
neústavnost omezení bohoslužeb je i u Ústavního soudu. Podali ji senátoři. Vás jsme vyzvali 
k intenzivním modlitbám za ukončení pandemie, zvláště k modlitbám v rodinách a ke společné modlitbě 
růžence každý večer ve 20 hodin. 
Pohled na ty z vás, kteří onemocněli a prošli těžkou zkouškou, nebo na ty, kteří obětavě slouží nemocným 
nejen jako profesionálové, ale i dobrovolníci, nebo na ty, kteří se dostali do ekonomických těžkostí, či 
vzpomínka na ty, kteří zemřeli, nás vede k zintenzivnění modliteb, k nimž je dobré připojit i půst a 
almužnu. Nabídněme Bohu nejen svůj čas, ale i sami sebe, ochotu zřeknout se svých požadavků a hledat 
Boží vůli a třeba i osobně pomáhat v první linii, zvláště ti, kteří jsou mladí a zdraví. 
Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný, vědomý a citelný půst za ukončení 
pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný dobrý účel. To vše nadále ve spojení s 
modlitbou. Přidejme se k nim v celé naší zemi po první tři středy v prosinci - 2., 9. a 16. 12. * Kéž nám 
mimořádný adventní půst pomůže otevřít srdce Bohu, kterým se necháme milovat, kterého budeme milovat 
a kterého necháme skrze sebe milovat lidi kolem nás. Nevíme, jak bude možné slavit Vánoce. Ukažme 
především svou ochotu přijmout Boha, který k nám o Vánocích přichází jako Zachránce 
v betlémském dítěti. Když k této Lásce skryté v malém Dítěti budeme volat, když se jí zasvětíme, 
když si doma vystavíme betlém, abychom se betlémskému Dítěti poklonili, zakusíme Boží ochranu 
na sobě i na svých blízkých. Klanějme se mu, projevujme úctu a vděčnost za sebe i jménem těch, kteří 
vděčnost neprojevují. Svěřme se jeho ochraně a věřme, že Bůh ukáže své slitování. Nebude se dívat na 
naše viny a nenechá nás samotné. On je Bůh věrný, i když my věrní nejsme. Betlémské Dítě, uctívané 
v našem národě taky jako Pražské Jezulátko, zve ke svornosti a lásce. Budeme-li ho milovat, naše láska 
změní nejen náš život, ale taky přemůže nenávist v mezilidských vztazích. Přichází naše chvíle, abychom 
se vrátili zpět ke své první Lásce, k Bohu. Už dnes vám přejeme požehnané Vánoce a skutečnou radost 
z příchodu Spasitele i jeho darů.             Vaši biskupové Praha, 20. listopadu 2020 
ADVENTNÍ DOBA začíná v neděli 29. listopadu. Máme ji prožívat s vnitřní usebraností a 
touhou po Kristu, s obvyklými aktivitami, roráty, růženec, latinské ordinárium, atd. Žehnání 
adventních věnců bude při každé mši sv. 1. neděle adventní. Přineste si je do kostela. 
Dary pro farnosti: v době nekonání bohoslužeb chybí farnostem pravidelné sbírky. Můžete zaslat své dary 
a příspěvky na účet farnosti. Pokud nemáte elektronické bankovnictví, pošlete nebo  přineste své dary na 
faru nebo do kostela, kde jsou pokladničky na potřeby farností.  

  BOHOSLUŽBY OD 22. DO 29. LISTOPADU 2020 

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

pondělí 23. listopadu Soběchleby 17:00 mše sv. - volná intence

středa 25.listopadu Blazice 16:30 za + Antonína Růžičku - 1. výročí + (13.10)

pátek 27. listopadu Soběchleby 18:00 za + Ludmilu Zámorskou - 1. výročí + (15.10.)

sobota 28. listopadu Soběchleby 17:00 na poděkování za dar života a BP pro ž. rod.

NEDĚLE  29. 
listopadu 1. neděle 

adventní 
žehnání věnců.

H l i n s k o 
Soběchleby 
Soběchleby 
Blazice

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

mše sv. - volná intence 
za farníky 
adorace a podávání eucharistie do 11:30 
mše sv. - volná intence

Blazice:       číslo účtu: 163251613/0300     IČ: 47930462

Hlinsko číslo účtu: 3926440329/0800 IČ: 61985694

Soběchleby číslo účtu: 1881219399/0800  IČ: 47998598

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