
Vyslyším ho, až mě bude vzývat, budu při něm v tísni, zachráním ho a oslavím… 
1. čt. Gn 9,8-15 * Boží smlouva s Noem zachráněným od potopy. 
Žl:25 * Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. 
2. čt. 1 Petr 3, 18-22 * Voda, která tehdy byla předobrazem křtu, i vám nyní přináší spásu. 
Evang: Mk 1, 12-15 * Byl pokoušen od satana a andělé mu sloužili. V osobě Ježíše Krista 
přichází Boží království. To se ukazuje nově nastolenou harmonií mezi člověkem a 
„divokými zvířaty“, podobně jako v ráji. Nový Adam přináší pokoj a soulad, narušený 
hříchem starého Adama. Přemáhá království satana, a tak může přinášet Boží království. 
Klíčem ke vstupu do království pokoje je obrácení. Takové obrácení znamená obrátit se 
od sebe k Bohu, od sebedůvěry k víře v Ježíše Krista, od vlastních cest k cestám 
evangelia. 

DNES JE SBÍRKA HALÉŘ SV. PETRA, KTERÁ JE NAŠÍM DAREM SVATÉMU OTCI, ABY MOHL 
JMÉNEM CÍRKVE POMÁHAT LIDEM V NOUZI. SVATOPETRSKÝ HALÉŘ JE ZNAKEM ÚČASTI 

VŠECH VĚŘÍCÍCH NA DOBROČINNOSTI ŘÍMSKÉHO BISKUPA PRO SVĚTOVOU CÍRKEV. 

Drazí farníci nedělní mše sv. v Hlinsku je přeložena na sobotu v 17:30 (autobus 
ze Lhoty i Kladník jede tam i zpět). Sobotní mše sv. 
v Soběchlebích bude již v 16:00. Zapište si prosím v týdnu 
volné intence na sloužené mše sv. Stále je za co děkovat i 
prosit.  
Prožíváme rok sv. Josefa vyhlášený papežem Františkem 
8.12.2020. Po modlitbě růžence přidáme z kanc. č.011. V neděli 
před mší sv. zazpíváme dvě sloky písně 822 nebo 823 a pomodlíme se u oltáře 
nebo sochy sv. Josefa litanie k sv. Josefovi a tuto modlitbu: Buď pozdraven, 
ochránce Vykupitele, a snoubenče Panny Marie. Tobě svěřil Bůh svého Syna, v 
tebe vložila Maria svou důvěru. S tebou se Kristus stal člověkem. Ó svatý Josefe, 
buď otcem i nám a veď nás cestou života. Vypros nám milost, milosrdenství a 
odvahu, a ochraň nás před každým zlem. Amen.  
POSTNÍ DOBA nás vede k vnitřní duchovní obnově, sebeovládání, kajícnosti a 
smírnému odčiňování hříchů. Aktivity postní doby: Křížové cesty budou každou 
neděli v 15:00 v Soběchlebích. Po KC výstav NSO s modlitbou Korunky a 
společná četba Písma sv. V Blazicích a Hlinsku, jak se domluvíte. * Vedení 
nedělních KC: 21.2. farář, 28.2. manželé, 7.3. senioři, 14.3. děti a mladí, 21.3. ze 
Simře, farní rada, 28.3. modlitby matek (triduum). 2.4. Velký pátek - 12:00 ze 
Simře. * Společná četba Písma sv. - v době postní čteme od popeleční středy 
denně kapitolu z evangelia sv. Jana 21kap, a Zjevení Janovo 22 kap. Společné 
čtení v neděli po křížové cestě. * Latinské ordinárium zpíváme každou neděli. * 
Postní almužna vede k sebezáporu i pomoci potřebným. Nejen lidé věřící, ale 
také všichni, kdo se chtějí přidat, jsou každoročně zváni k účasti na starobylé 
postní tradici – almužně. Princip je jednoduchý: Peníze za požitky, které si během 
postního období odřekneme, vložíme do papírové pokladničky, tzv. postničky, a tu 
na konci postu přinesete do kostela. Tyto prostředky místní Charita využije na 
sociální pomoc potřebným. Svátost smíření je možné přijmout před každou mší 
sv. Pamatujme i v době pandemie na pravidelné přijímání svátostí, zvláště 
eucharistie. Křesťanství bez komunitního rozměru je defektní. Ba co víc, 
křesťanství bez eucharistie je defektní. Eucharistie spolu se křtem provází 
křesťanství od počátku a není jen variantní zaměnitelnou formou, ale podstatným 
obsahem. Vždyť je zřetelněji než jakákoli jiná svátost ustanovena samotným 
Ježíšem z Nazareta. Redukce křesťanství na individuální zbožnost jen u 
televizních přenosů tak jde proti smyslu Ježíšova odkazu.  

 Madona Assumpta 
     Informátor pro římskokatolické farnosti  
          Soběchleby, Hlinsko a Blazice 
       1. neděle postní - 21. února 2021                                  Judská poušť

BOHOSLUŽBY OD 20. DO 28. ÚNORA 2021

sobota 20. února 
sbírka haléř sv. Petra

Soběchleby 
Hlinsko

16:00 
17:30

za farníky 
mše sv.

neděle  21. února 
1. neděle postní 

sbírka haléř sv. Petra

Blazice 
Soběchleby 
Soběchleby

9:00 
10:30 
15:00

za + Jaromíra Zemánka, duše v oč., ž. a + rod. 
za + ta;nka, živou a + rodinu 
Křížová cesta, adorace, četba písma

úterý 23. února Soběchleby 17:30 mše sv. 

středa 24. února Blazice 17:00 mše sv. - volná intence mše sv. 

pátek 26. února Lhotsko 
Soběchleby

13:30 
17:30

mše sv. 
mše sv. 

sobota 27. února Soběchleby 
Hlinsko

16:00 
17:30

na poděkování, dar zdraví a Boží ochranu 
mše sv.

neděle  28. února 
2. neděle postní 
sbírka na farnost

Blazice 
Soběchleby 
Soběchleby

9:00 
10:30 
15:00

mše sv. - volná intence 
za farníky 
Křížová cesta, adorace, četba písma



Naše postní cesta návratu k Bohu je možná jen proto, že existovala Jeho cesta 
příchodu k nám. Naopak by to nebylo možné. Dřív, než bychom my šli k němu On 
přišel k nám. Předešel nás. Vyšel nám vstříc. Kvůli nám sestoupil do větší hloubky, 
než jsme si dokázali představit. Stal se hříchem, stal se smrtí. Toho, který nepoznal 
hřích, Bůh za nás učinil hříchem, aby jsme nezůstali osamocení a mohl nás 
doprovázet na naší cestě, sestoupil do našeho hříchu a dotkl se smrti. Naše postní 
cesta tedy znamená nechat se vzít za ruku.  papež František,kázání 17.2.2021 
Církev se bude modlit v postní době za oběti pandemie. Předsedové evropských 
biskupských konferencí zvou k modlitbám za oběti pandemie. Každá země bude v 
jeden den postní doby slavit mši svatou, na Českou republiku připadá 17. březen 
2021. Evropští biskupové se připojili k hlasu papeže Františka, aby byla církev ještě 
více na blízku všem, kdo bojují proti koronaviru: obětem a jejich rodinám, nemocným 
a zdravotníkům, dobrovolníkům a všem, kdo jsou v těchto nelehkých dobách v první 
linii. Zahajují modlitební a eucharistický řetězec za více než 770.000 osob, které 
v Evropě zemřely na Covid-19. Bude to pomyslný řetězec modliteb a mší svatých, 
oběť za mnoho lidí. V těchto modlitbách chceme pamatovat na rodiny, které zasáhla 
bolest a na všechny, kdo jsou aktuálně zasaženi nemocí, a nemají jistotu o vlastním 
životě.“  

 Úklid farního kostela v Soběchlebích probíhá v době pandemie ve čtvrtek každých 
14 dní. Tento týden uklízeli z Horních Nětčic. Rozpis úklidu do velikonoc: 3.3. Dolní 
Nětčice, 17.3. Oprostovice, 1.4. Soběchleby I., 8. 4. Soběchleby II. * Vneděli 28. 
února bude měsíční sbírka na podporu farností, v Soběchlebích na opravu fary. 
Kdo ještě nepřicházíte na bohoslužby a chcete podporovat farnost můžete  zaslat své 
dary a příspěvky na účet farnosti: Blazice: č. účtu: 163251613/0300 * Hlinsko č. 
3926440329/0800 Soběchleby č. ú. 1881219399/0800. Pokud nemáte elektr. 
bankovnictví, přineste svůj dar na faru nebo do kostela, do pokladničky na potřeby 
farností. Děkujeme za vaše dary, pomoc, modlitby a podporu.

 Sbírky leden 2021 Soběchleby Blazice Hlinsko

Nový rok         1.1. 3030,- 940,- 821,-

2.ne po NP      3.1. 1750,- 1275,- 2655,-

Zjevení Páně   6.1. 884,- 230,- -

Křtu Páně         11.1. 614,-/ 1900,- 1604,- 1135,-

2. ne v mez.     17.1. 1180,-/ 1430,- 1320,- 920,-

3. ne v mez      24.1. 1113,-/ 2791,- 1800,- 1140,-

4. ne v mez.     31.1. 880,-/ 2179,- 987,- 2570,-
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