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Soběchleby, Hlinsko a Blazice 
30. neděle v mezidobí  * 25. října 2020 

Ze srdce se radují, kdo hledají Hospodina. Uvažujte o 
Hospodinu, jeho moci, hledejte vždy jeho tvář! 

1.čt. Ex 22, 20-26 * Kdybyste ublížili vdově a sirotku, vzplane 
můj hněv proti vám. 
Žalm 18 * Miluji tě, Hospodine, má sílo!  
2.čt. 1 Sol 1,5 -10 * Obrátili jste se od model, abyste sloužili Bohu a vyčkávali jeho Syna. 
Evang: Mt 22, 34-40 * Miluj Pána, svého Boha, a svého bližního jako sám sebe. Pro 
zákoníky je nepřípustné nadřazovat jedno přikázání nad druhé, proto otázka o největším 
přikázání je vlastně léčkou. Ježíš se však do ní nechytne. Odpoví slovy o lásce k Bohu, 
která se každý věřící Žid, tedy i tazatel, denně modlí a známá slova o lásce k bližnímu.  

Svátky: 28.10. Svátek sv. Šimona a Judy * Prodej biblí, kalendářů a duchovní literatury 
probíhá na faře v Soběchlebích po každé bohoslužbě. * Úklid kostela Bezuchov. 
Sbírka na misie se letos nekonala a nový termín měl být oznámen dodatečně podle 
rozhodnutí ČBK. Vzhledem k vývoji pandemické situace se ČBK rozhodla nestanovit 
žádný termín, ale poprosit duchovní správce, aby našli cestu, jak lidem umožnit přispět na 
misie, protože tato sbírka bývá největší a ukazuje, že věřící přispívají na misie rádi. Dary 
věřících na misie ať jsou doručené na faru jakýmkoliv způsobem a odeslány na 
Arcibiskupství olomoucké na konto misijní sbírky nejpozději do konce roku 2020. * 
V našich farnostech bude od příští neděle v každé farnosti zvláštní pokladnička do které 
můžete přispět nebo můžete poslat svůj dar na zveřejněný farní účet s patřičným 
symbolem. Děkujeme. 
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. 
Všem farnostem arcidiecéze olomoucké: Drazí bratři, současná pandemická opatření znamenají, že je možné, 
aby na veřejné bohoslužbě byl pouze celebrant + max. 1 osoba (+ ti, kteří zajištují bohoslužbu a její přenos). Jde o 
dočasné, avšak maximální omezení kontaktů mezi lidmi. Toto se netýká bohoslužeb uzavřených skupin lidí (klášterní 
komunity, mše na biskupstvích apod.). Pohřby a svatby mají dovolený počet účastníků 10. Všude je třeba jednat bez 
úzkostlivosti, ale zodpovědně a se zdravým rozumem minimalizovat riziko nákazy. 
Většina lidí tedy nemůže na mši svatou. Buďme však lidem nablízku, buďme k dispozici pro individuální duchovní 
péči, mějme otevřené kostely pro soukromou modlitbu všude, kde je to možné a buďme k dispozici posloužit 
svátostmi jednotlivcům. Zvěme je k prožití jedné hodiny týdně v adoraci, která je v každém kostele pro jednotlivce 
stále možná. Dokážete-li věřící oslovit, můžete se sjednotit v modlitbě růžence večer v 8 hodin a budou-li to lidé 
vědět, klidně je zvěte k růženci vyzváněním zvonu ve 20 hodin. Bůh nám nabízí čas intenzivní duchovní obnovy. 
Svatý papež Jan Pavel II. často opakoval „Nebojte se!“. Jeho hluboké svědectví víry může pro nás být v této době 
příkladem. Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie. 
Jak dlouho bude situace trvat, nevíme. Zatímní omezení zahrnuje i slavnost Všech svatých a památku věrných 
zemřelých. Je tedy jasné, že společné dušičkové pobožnosti se konat nebudou. Návštěvy hřbitovů však zakázány 
nejsou, ba můžeme na ně vztáhnout dovolené návštěvy parků a přírody. Je však třeba i tady dodržet maximální 
počet lidí na společné vycházce: dva – kromě rodiny. Menší akce plánované na Advent zatím není třeba rušit.                                                                             
+Jan Graubner 
Drazí farníci, nedělní bohoslužby i v této době se v našich farnostech konají v ohlášeném 
čase a slouží se na objednané úmysly. * Účastníci musí dodržet vládní nařízení o 
dovoleném počtu osob v prostoru a doporučení otce arcibiskupa. Ostatní využijte 
přenášení bohoslužeb v televizi nebo na internetu. Za příznivého počasí je možné prožít 
mši sv. i v okolí kostela. Kdo v neděli bude sledovat mši sv v televizi, může přijít na 
podávání eucharistie v Soběchlebích po adoraci od 14:30 - 15:00. * Připojme se všichni 
k výzvě našich biskupů k denní modlitbě růžence ve 20:00 za ukončení pandemie 
Covid-19. V pondělí, středu, pátek a sobotu ve 20:00 růženec vysíláme na fcb Soběchlebíy. 
Připojte se doma k modlitbě. 
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 se budou konat v neděli 1. 
listopadu po ohlášené mši sv. * Svátost smíření pro získání odpustků pro zemřelé bude 
možná půl hodiny před každou mší sv. již od pátku 31. října. 
Markantní manipulace papežových výroků o stejnopohlavních párech.  Dobře 
maskované střihy, vytváření nových kontextů a uplatnění materiálů záměrně vypuštěných při 
autorizaci jednoho z papežových rozhovorů – jedním slovem manipulace stojí za nejnovějším 
mediálním rozruchem kolem údajně nového papežova přístupu ke stejnopohlavním párům. 
Dokumentární snímek rusko-amerického režiséra Jevgenije Afinejevského, představený ve 
středu 21. října na filmovém festivalu v Římě, nese jednoslovný název „František“ a klade si 
za cíl představit současný pontifikát. Při práci na dokumentu získal režisér přístup k rozsáhlé 
vatikánské audiovizuální dokumentaci. Jak se však ukázalo, při nakládání s materiály se 
vzdálil novinářské a autorské etice (viz analýzy v angličtině a v italštině). Poselství o změně 
přístupu papeže Františka k homosexuálním párům, masívně převzaté světovými médii, není 
totiž záznamem nové papežovy výpovědi, nýbrž montáží, ke které byl využit velmi dlouhý 
(téměř hodinu dvacet minut) rozhovor s mexickou novinářkou Valentinou Alazraki z května 
loňského roku. Vice na: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31823

BOHOSLUŽBY OD 25. ŘÍJNA DO 1. LISTOPADU 2020 

neděle 25. října 
30. neděle v mezidobí 
Sl. Posvěcení kostela

Blazice  
Soběchleby 
Soběchleby

9:00 
10:30 
14:30

za živou a + rod. Hanulíkovu 
za + Josefa Pročka, manželku, ž. a + rod 
adorace a podávání eucharistie

pondělí 26. října Soběchleby 8:00 za dar víry a vedení Duchem sv. 

pátek 30. října Soběchleby 18:00 Za + Josefa Bubeníka, 2 + rodiče, ž. a + rod.

sobota 31. října Soběchleby 17:00 Mše sv. – volný úmysl

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 
za farníky 

https://www.catholicnewsagency.com/news/pope-francis-homosexuality-comments-heavily-edited-in-documentary-no-vatican-comment-on-civil-union-88210
https://it.aleteia.org/2020/10/22/papa-francesco-valentina-alazraki-evgeny-afineevsky-omosessuali/?fbclid=IwAR286A33pQORPVAiicunYy_4csFPkv2hcCJO85lGPcJk73xfbDCXqGGIC8A
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