
Madona Assumpta 
Informátor pro římskokatolické farnosti  

Soběchleby, Blazice a Hlinsko 
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

Boží hod velikonoční 4. dubna 2021 
Ať je zmrtvýchvstalý Kristus zdrojem a cílem vaší 

naděje! Stojí za to všechno vydržet a skrze kříž vidět 
světlo. Nechť nás tyto svátky posilní ve víře.  

Požehnaný čas velikonoc vám přeje P. Josef 
VSTAL JSEM Z MRTVÝCH A JSEM STÁLE  S TEBOU, 

ALELUJA. 
1. čt. Sk 10, 34a. 37 - 43 * Jedli a pili jsme s ním po jeho zmrtvýchvstání. 
Žalm 118 * Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho! 
2. čt. Kol 3,1- 4 * Usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus. 
Evangelium Jan 20,1-9 * Ježíš musel vstát z mrtvých. Zanechané pruhy plátna, které 
obmotávaly Kristovo tělo, vyjadřují, že Kristus byl osvobozen z pout smrti. „Hrob nebyl 
ani prázdný ani plný. Stal se poselstvím“. Proto milovaný učedník uviděl a uvěřil, že Ježíš 
přemohl smrt. Teprve tato víra mu dala pochopit Písmo. 

Novénu k Božímu milosrdenství se tento týden denně modlíme ve farním kostele 
v Soběchlebích jako přípravu na Svátek Božího milosrdenství v neděli 11. dubna. 
V pondělí a sobotu od 15:00 a od úterý do pátku v 17:00 tichá adorace, v 17:30 korunka a 
mše sv. Volné úmysly si prosím zapište na tento týden v sakristii. Nejsou zapsané úmysly 
na další tři měsíce. Pokud neprojevíte zájem o úmysly budou mše sv. slouženy jen v neděli 
a svátky. 

2.	NEDĚLE	VELIKONOČNÍ	-	SVÁTEK	BOŽÍHO	MILOSRDENSTVÍ	
Ve shodě s přáním Pána Ježíše se tento svátek slaví první neděli po Velikonocích. Přípravou 

 na tento svátek je novéna, která spočívá v modlitbě korunky k Božímu Milosrdenství. 
Ježíš řekl sestře Faustyně: „Toužím, abys během těchto devíti dní 
přiváděla duše k prameni  Mého milosrdenství, aby načerpaly síly a 
osvěžení, i všechnu milost, kterou potřebují v těžkostech života, zvláště 
v hodině smrti. Každého dne přivedeš do Mého Srdce jinou skupinu duší a 
ponoříš je do moře Mého milosrdenství. A Já všechny tyto duše uvedu do 
domu Svého Otce…Každý den budeš prosit Mého Otce o milosti pro tyto 
duše pro Mé bolestné utrpení...Duše, které se budou modlit tuto Korunku, 
zahrnuje moje milosrdenství v životě a zvláště v hodině smrti. Skrze 
modlitbu této Korunky rád dám všechno, oč mě budou prosit.“ 

Od velikonočního pondělí až do soboty slavíme denně ve farním 
kostele v Soběchlebích týden Božího milosrdenství.  

4. den - pondělí „Dnes Mně přiveď pohany a ty, kteří Mě ještě neznají. Také na ně jsem 
myslel při svém hořkém utrpení a jejich následná horlivost potěšila Mé srdce. Ponoř je do 
moře Mého milosrdenství.“ 
5. den - úterý „Dnes Mně přiveď duše odloučených bratří. Hořkým utrpením drásali Mé Tělo i Srdce, Mou Církev. Když se 
vracejí k jednotě s Církví, hojí se Mé rány a tak zmírňují Mé utrpení.“ 
6. den - středa „Dnes Mně přiveď duše tiché a pokorné a duše malých dětí. Tyto duše jsou nejvíc podobné Mému 
srdci, ony Mě posilovaly, když jsem v hořkých mukách umíral.“ 
7. den - čtvrtek „Dnes Mně přiveď duše, které zvláštním způsobem uctívají a oslavují Mé milosrdenství. Tyto duše 
měly největší soustrast s Mým utrpením a nejhlouběji pronikly do Mého ducha.“ 
8. den - pátek „Dnes Mně přiveď duše, které jsou v očistci, ať prameny Mé krve ochladí jejich palčivou trýzeň. 
Všechny tyto duše velmi miluji, splácejí dluh Mé spravedlnosti. Je ve tvé moci přinést jim ulehčení.“ 
9. den - sobota „Dnes Mně přiveď duše vlažné. Tyto duše zraňují Mé Srdce nejbolestněji. Největšího odporu se Mé 
duši v Getsemanech dostalo od vlažných duší. Ony byly příčinou, že jsem řekl: Otče, odejmi ode Mě tento kalich… 
Poslední záchranou pro ně je utéci se k Mému milosrdenství.“ 

Slavnost Božího Milosrdenství v neděli 11. dubna 2021 v kostele v Soběchlebích. 
Od 14:30 adorace a příležitost ke svátosti smíření, v 15:00 poutní mše sv.  

Svátek Božího milosrdenství je časem milosti pro všechny lidi. Pán Ježíš řekl: „Kdo toho dne přistoupí k Prameni života, 
(zpověď) ten dosáhne úplného odpuštění vin a trestů. 
Vaše prosby při každé mši sv. k BM si napište doma nebo v kostele a vložte do košíčku, který se pak přinese a přečtou se v 
přímluvám. Sbírka při každé mši sv. bude na projekt Mary’s Meals, které účinně bojuje proti hladu ve světě uskutečňováním 
jednoduché myšlenky: poskytuje dětem jedno jídlo denně v místě jejich vzdělávání s cílem přilákat chronicky chudé dětí do školy, 
aby dostaly vzdělání, které jim otevře cestu z chudoby. 
Postní almužna nám pomáhá vnímat potřeby druhých. I letos prožíváme postní období v obtížných podmínkách pandemie 
covid-19. Její důsledky, nejvíce dopadají na ty nejzranitelnější – rodiny s dětmi, osamocené seniory, dlouhodobě nemocné. Kdo 
jste se v této době epidemie sami dostali do tíživé finanční situace, užijte peníze, které jste odložili do kasičky postní almužny, 
pro sebe a svou rodinu. Pokud se rozhodnete kasičku odevzdat, přineste ji, prosím, na mši svatou na druhou neděli 
velikonoční 11. dubna 2021. Postní almužnu můžete také poslat na účet Charity Hranice 27-6448390227/0100 s variabilním 
symbolem 911 se zprávou pro příjemce Postní almužna a název obce či farnosti.

BOHOSLUŽBY OD  4. DO 11. DUBNA 2021

BOŽÍ HOD 
VELIKONOČNÍ 

neděle 4. dubna 
sbírka na seminář

Soběchleby 
Hlinsko 
Blazice 
Soběchleby

7:30 
8:00 
9:00 

10:30

na poděkování Bohu, dar zdraví a BP pro ž. rod. 
za ukončení pandemie, dar zdraví a BP 
za ž. a + rodinu Olšovu a Vaňkovu, BP, dar zdraví 
za + rodiče Machačovy, BP pro ž. rodinu

pondělí 5. dubna 
Týden Božího 
Milosrdenství

Hlinsko 
Lhotsko 
Soběchleby

8:00 
9:30 

15:30

za + rodiče Bijovy, syna Miroslava, ž. a + rod. 
mše sv. 
mše sv. k Božímu milosrdenství / volná int.

úterý 6. dubna Soběchleby 
Soběchleby

14:00 
17:30

Requiem a rozloučení + Marie Vymětalíkové 
mše sv. k Božímu milosrdenství / volná int.

 středa 7. dubna Soběchleby 
Soběchleby

15:30 
17:30

Requiem a pohřeb + Jiřího Volfa 
mše sv. k Božímu milosrdenství / volná int.

čtvrtek 8. dubna Soběchleby 17:30 mše sv. k Božímu milosrdenství / volná int.

pátek 9. dubna Soběchleby 17:30 mše sv. k Božímu milosrdenství / volná int.

sobota 10. dubna Soběchleby 
Hlinsko

15:30 
17:30

mše sv. k Božímu milosrdenství / volná int. 
za + Josefa KruNla, živou a + rodinu

neděle 11. dubna 
Svátek Božího 
milosrdenství

Soběchleby 
Blazice 
Soběchleby 
Soběchleby

7:30 
9:00 

14:30 
15:00

mše sv. - volná intence 
mše sv. - volná intence 
adorace NSO, příležitost ke svátosN smíření 
mše sv. k Božímu milosrdenství za naše farnosti
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