
       Madona Assumpta 
                    Informátor pro římskokatolické farnosti  
                       Soběchleby, Hlinsko a Blazice 
                    1. NEDĚLE ADVENTNÍ 29. listopadu 2020 

ADVENTNÍ DOBA MÁ BÝT PROŽITÁ S VNITŘNÍ USEBRANOSTÍ A TOUHOU PO 
KRISTU. 

Věř, že Bůh může a chce vstoupit do každé oblasti tvého života. Zvi Ho do všeho, co jsi a co prožíváš. Jen 
ve spojení s ním totiž dokážeš proměnit své srdce a realitu, ve které se nacházíš! Najdi si čas pro 
komunikaci s Bohem v modlitbě i ve ztišení. Naslouchej Božímu slovu četbou Bible. Smiř se s Bohem, s 
druhými i sám se sebou. Vnímej pozorněji chvíle, kdy můžeš svou víru uplatňovat láskou. To je ADVENT.
K tobě pozvedám svou duši, Hospodine, můj Bože, v tebe důvěřuji, kéž nejsem zahanben, 
ať nade mnou nejásají moji nepřátelé. Nikdo z těch, kdo v tebe doufají, nepadne do hanby. 

1.čtení: Iz 63, 16b-17,19b; 64,2b-7 * Kéž bys protrhl nebe a sestoupil. 
Žalm: 80 * Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni. 
2.čtení: 1 Kor 1, 3-9 * Čekáme, až příjde náš Pán Ježíš Kristus. 
Evangelium: Mk 13,33-37 * Bděte; nevíte, kdy přijde pán domu. 

Svátky: 30. 11. svátek sv. Ondřeje, apoštola, muč. 4.12. pam sv. františka Xaverského, kněze.  
Plnomocné odpustky pro duše v očistci lze ještě získat dnes a v pondělí za splnění 
obvyklých podmínek. Svátost smíření je před každou mší sv. a v neděli v Soběchlebích 
během adorace. * Vánoční prodej biblí, kalendářů a knih je nyní v kostele v Soběchlebích.  
Jak prožít adventní dobu? Přicházej častěji na mši sv. na roráty. Využij milosti prvního 
pátku a mariánské soboty v Soběchlebích. Každou adventní neděli bude v 17:30 růženec a 
adorace. Zapoj se do zpěvu latinského ordinária a písní při mši sv. Začni číst denně bibli a 
rozjímej ji. 
Bohoslužby ve farnostech sloužíme podle rozpisu a počtu dle nařízení vlády. 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. Respektujte to, ať se na mši sv. dostane co nejvíc 
lidí. Je možné využít kůr a předsíň. Ostatní, dále využívejte bohoslužby v televizi nebo na internetu. Ze 
Soběchleb vysíláme nedělní mši sv. v 10:00 a růženec ve 20:00 za  ukončení pandemie na http://
wwwfacebook.com/farnostsobechleby  
Dopis k dnešní situaci z kláštera Trapistů v Nových Dvorech: Milí přátelé, Jelikož jste 
obdrželi zprávy z Nového Dvora v září, nepočítali jsme s tím, že bychom vám napsali před lednem 
příštího roku: pošta je před Vánoci přetížená a víte, že se za vás modlíme, i když zrovna nic nepíšeme. 
Současný stav nás ovšem tlačí k tomu, abychom se s vámi podělili o několik myšlenek, kterými vás 
chceme povzbudit. Časy jsou těžké. Přichází zima se svým podílem nachlazení a chřipek a strachem, 
že každé kýchnutí může být znamením obávané nemoci! 
Uvědomujeme si, že jsme v jistém smyslu privilegovaní: vedeme téměř normální život, bez roušek, 
uprostřed přírody, která obklopuje klášter. Nepochybujte o tom, že mniši na vás myslí, téměř každou 
hodinu, a také se za vás modlí. Jak bratři reagují na současné události? Nejjednodušší je vám ukázat 
jejich reakce. Po velmi smysluplné přednášce o pandemii, kterou nám poskytl náš známý kněz z 
diecéze, mi jeden mladý bratr řekl: „Zapamatoval jsem si tři hlavní body. Zaprvé: jsou lidé, kteří trpí, 
někteří umírají, musíme se za ně modlit.“ Doplnil jsem ho: „Ano, nemocní díky koronaviru, nebo díky 
rakovině a ostatním nemocem, ti, kteří jsou oslabeni stářím nebo trpí izolací, nezaměstnaností, 
nejistotou a spoustou dalších potíží, jako jsou třeba smrtelné závislosti: závislost na drogách, na 
digitální technice, zneužívání sociálních sítí, utíkání do virtuálních světů, pornografie... 
Nezapomínejme na nikoho!“ Bratr pokračoval: „Druhý bod: lidé mají strach, musíme se za ně 
modlit,“ a já jsem dodal: „a sami vzdorovat, duchovními zbraněmi, tomuto strachu!“ – „Nakonec, 
třetí bod: křesťanům je bráněno vést normální křesťanský život. My, kteří žijeme normálně, musíme 
jednat jejich jménem.“ Jiný, starší bratr řekl ve stejný den, poněkud výstižnějším způsobem: „Je 
třeba žít!“ 
Jiný bratr říká: „Dnešní pandemie má ještě jeden rozměr, a tím je strach. Dalo by se říci, že tato 
pandemie je také a především, pandemií strachu. Na ten se v médiích upozorňuje minimálně, ale 
jeho důsledky jsou opravdu katastrofální. Je to právě strach, který nám zabraňuje jednat skutečně 
lidsky, je to strach, který v nás posiluje obavy, nedůvěru a rezignaci, je to strach, který plodí agresi, 
rozbíjí vztahy, rodiny a společenství, činí z lidí samotáře a dohání je do depresí a někdy až k 
sebevraždám. A s tímto smutným výčtem bychom mohli pokračovat… Kdo jiný by se měl tomuto 
strachu postavit než my křesťané? Vždyť sám Ježíš nás vybízí: „Nebojte se!“ Naším protilékem je naše 
víra a pevná důvěra v Toho, který je Stvořitelem světa a Pánem života, v toho, který je Světlem, které 
svítí v temnotě. Nechejme toto Světlo rozzářit v našich životech a předávejme jej dál. V tom je naše 
skutečná síla a na tom závisí opravdová obroda naší země i celého světa.“ 
Různá rozhodnutí rozdělují. Nejlepší přátelé se staví proti sobě v protichůdných argumentech. 
Myslíme na zdravotníky a pečovatele v sociálních ústavech, kteří nasazují své zdraví a síly v „první 
linii“. Bereme za své i protesty křesťanů, kteří ve Francii i v naší zemi vzdorují proti nemožnosti 
účastnit se mše. Věříme, že svátosti jsou přinejmenším stejně důležité jako potraviny nebo benzín, 
jejichž nezbytnost nikdo nezpochybňuje. Podporujeme naší modlitbou biskupy, jejichž odpovědnost 
je zvláště těžká. Nezapomínáme ani na ty, kteří nám vládnou a kteří nás informují. 
Strach je špatný rádce. Je možná čas si znovu přečíst Žalm 90, který zpívají mniši zpaměti každý 
večer při kompletáři: „On zastíní tě svými perutěmi, pod jeho křídly dojdeš ochrany. Vždyť jeho 
věrnost je tvůj kryt a štít. Nebudeš strachovat se nočních příšer a šípů, které za dne létají, nákazy, 
která v temnotách se plíží, moru (covidu), jenž řádí za bílého dne.“ Doufám, že jsem vás povzbudil. 
Celým srdcem s vámi! Krásný Advent a už veselé Vánoce,  

Br. M.-Samuel, opat z Nového Dvora 
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, pošlete nebo  přineste 
svůj dar na faru nebo do kostela, kde jsou pokladničky na potřeby farností. Tento týden poslali dárci na 
účet Soběchleb 17500,- Kč a osobně na faru 7500,- Do konce roku bychom měli zaslat sbírku na misie, 
která se nekonala. V Blazicích a Hlinsku se vybírá do pokladniček. V Soběchlebích se pokusíme 
uspořádat 4. adventní neděli misijní jarmark. * Nové oltářní plachty budou do vánoc v Soběchlebích a 
Blazicích. Prosím ženy, kdyby se na ně složili jako na dárek nových plínek pro Ježíška, který dnes neleží 
v jeslích, ale na oltáři.

  BOHOSLUŽBY OD 29. LISTOPADU DO 6. PROSINCE  2020 

NEDĚLE  29. listopadu 
 1. neděle adventní 

žehnání věnců.

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

8:00 
10:00 
14:30 
17:30

za + rodiče Palovy, + syna, ž. a + rodinu 
za farníky 
mše sv.  
modlitba růžence, adorace se sv. přijímáním

pondělí 30. listopadu Soběchleby 6:40 roráty - volná intence

středa 2. prosince Blazice 16:30 mše sv. – volná intence / postní den

pátek 4. prosince 
první pátek

Soběchleby 17:30 
18:00

adorace a zpovídání 
za + P. Jaroslava Kúřila a + kněze z farnosti

sobota 5. prosince 
mariánská sobota

Lhotsko 
Soběchleby

9:30 
16:30

mše sv. 
večeřadlo a mše sv. za ž. a + členy živ. růžence 

NEDĚLE  6. prosince 
2. neděle adventní 

růženec 17:30 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

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