
Hosana synu Davidovu! Požehnaný, který přichází 
ve jménu Hospodinově! Král izraelský! Hosana na výsostech 

Evangelium při žehnání ratolestí: Mk 11,1-10 * Požehnaný, který přichází ve jménu Páně 
1.čt. Iz 50,4-7 * Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou, ale vím, že nebudu zahanben. 
Žalm 22 * Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? 
2. čt.  Flp 2, 6-11* Ponížil se, proto ho také Bůh povýšil. 
Pašije - Mk 14,1-15,47 * Vyprávění o Ježíšově utrpení je klíčem k pochopení celého Markova evangelia. 
Skrze tyto události se vyjevuje pravá Ježíšova totožnost. 

Zpovídání před velikonocemi: Soběchleby v neděli 14:00 - 14:45 farář. Hlinsko sobota 27.3. od 17:15 farář 
a P. Churý. Blazice neděle 28.3. od 8:30 farář. Lipník neděle 28.3. od 15:00 tři kněží. Úklid kostela 
v Soběchlebích ve středu od 13:00/ Soběchleby I. V sobotu od 16:00 úklid a zdobení na vigilii, Každý, kdo 
může! Žehnání velikonočních pokrmů v rodinách pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma může číst 
někdo jiný. Na výběr: Gn 1,27–31a; Gn 9,1–3, Lk 11,9–13. * Žehnací modlitba: Požehnaný jsi, Hospodine, 
náš Bože, ty všechno naplňuješ svým požehnáním; shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání 
tvého Syna děkujeme za tvé dary, které mají sloužit k uchování našeho pozemského života, a uč nás přijímat 

je z tvých rukou tak, aby všechno směrovalo k tvé oslavě. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
Drazí farníci, vstupujeme i přes stále trvající pandemii a omezení nouzového stavu do posvátné 
doby Svatého týdne. Obřady velikonočního tridua patří k nejsilnějším zážitkům naší víry. 
Připomínáme si vrcholné události Ježíšova života a svou přítomností na obřadech je znovu 
prožíváme. Na Zelený čtvrtek děkujeme za dar eucharistie a kněžství. Po přenesení Nejsvětější 
Svátosti zůstáváme chvíli v tichu s trpícím Ježíšem v Getsemanech. * Na Velký pátek máme před 
očima Kristovo utrpení a smrt. Je přísný půst. Neslouží se mše sv. Křížovou cestu půjdeme od 
12:30 ze Simře do Soběchleb. Velkopáteční liturgie má tři části: Bohoslužba slova s přímluvami, 
adorace kříže a sv. přijímání. Po obřadech se modlíme novénu k Božímu milosrdenství. Stráž u 
Božího hrobu: v pátek v Soběchlebích do 22:00. Hlinsko a Blazice do 20:00. V sobotu se podle 
rozpisu v tabulce zapište na služby. * Na Bílou sobotu přicházíme k Božímu hrobu rozjímat o 
Ježíšově umučení a smrti. V usebranosti a modlitbě očekáváme jeho vzkříšení. Odpoledne se 
modlíme novénu k B. milosrdenství. * Až po západu slunce ve 20:00 se shromáždíme u kostela v 
Soběchlebích k prožití vrcholné slavnosti církevního roku Vigilie vzkříšení. Naše účast je výrazem 
duchovní zralosti a živé víry. Boží Hod velikonoční oslavíme při bohoslužbách v každé farnosti. 
V Soběchlebích bude také mše sv. odpoledne v 15:00, aby se mohlo účastnit více lidí. *  
Ať nás slavení obřadů tridua posilní ve víře v našeho vzkříšeného Pána, který nás vykoupil a 
upevní naše farní společenství.  P. Josef. 

Novéna k Božímu milosrdenství je příprava na Svátek B. Milosrdenství, který se na přání Pána Ježíše slaví první neděli 
po Velikonocích. Novéna spočívá v modlitbě korunky k BM. Ježíš řekl sv. Faustyně: „Toužím, abys během těchto 9. 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 Korunku, zahrne moje milosrdenství v životě a zvláště v hodině 
smrti. Skrze modlitbu této Korunky rád dám všechno, oč mě budou prosit.“ 
1.den - Velký pátek - „Dnes Mně přiveď celé lidstvo, zvláště všechny hříšníky a ponoř je do moře Mého milosrdenství. 
Tím Mě utěšíš v zármutku, do nějž Mě vrhá ztráta duší.“ 
2.den - Bílá sobota - „Dnes Mně přiveď duše kněží, řeholníků a řeholnic. Ony Mně dodaly sílu, abych vydržel hořké utrpení; 
skrze ně jako průtoky stéká na lidstvo Mé milosrdenství.“ 
3. den - Neděle velikonoční - „Dnes Mně přiveď všechny zbožné a věrné duše. Tyto duše Mě utěšovaly na křížové cestě, byly 
Mně kapkou útěchy v moři hořkosti.“ 

Od velikonočního pondělí až do neděle BM slavíme v kostele v Soběchlebích denně 
od 15:30 novénu B. milosrdenství. Hlavními celebranty a kazateli jsou pozvaní kněží.

Madona Assumpta
   Informátor pro římskokatolické farnosti  Soběchleby, Hlinsko a Blazice 

     Květná neděle - 28. března 2021

 BOHOSLUŽBY OD 28. BŘEZNA DO 4. DUBNA 2021

sobota 27. března 
z Květné neděle

Soběchleby 
Hlinsko

16:00 
17:30

za + Antonína Zámorského – 1. výročí úmr9 
za farníky

neděle  28. března 
Květná neděle

Blazice 
Soběchleby 
Soběchleby

9:00 
10:30 
14:00

+ rodiče Kunderovy. Ž. a + rod. duše v oč. 
+ Josefa Symerského, 2 + rodiče, ž. a + rod. 
KC - vedou Modlitby matek

pondělí 29. března Soběchleby 8:00 mše sv. – volná intence

středa 31. března Lhotsko 14:00 mše sv.

Zelený čtvrtek  
1. dubna 

Hlinsko 
Blazice 
Soběchleby

16:30 
17:00 
18:00

za ž. + kněze působící a pocházející z farnosR 
za ž. + kněze působící a pocházející z farnosR 
za ž. + kněze působící a pocházející z farnosR

Velký pátek  
2. dubna 

12:30 KC ze Simře

Hlinsko 
Blazice 
Soběchleby

16:00 
17:00 
17:30

obřady na památku umučení Páně 
obřady na památku umučení Páně 
obřady na památku umučení Páně

Bílá sobota 3. dubna 
dary na Boží hrob

V š e c h n y 
farnosti

8:00 
15:00

stráž u Božího hrobu / dary na B. hrob v Jeruz. 
modlitba novény k B. milosrdenství - novéna

VIGILIE VZKŘÍŠENÍ Soběchleby 20:00 společná mše sv. za farníky všech tří farností 

BOŽÍ HOD 
VELIKONOČNÍ 

neděle 4. dubna 
sbírka na seminář

Hlinsko 
Blazice 
Soběchleby 
Soběchleby

8:00 
9:00 

10:30 
15:00

mše sv. 
za ž. a + rodinu Olšovu a Vaňkovu, BP, dar zdraví 
mše sv. 
mše sv.

Velikonoční třídení Soběchleby Blazice Hlinsko

Zelený čtvrtek 18:00 - mše sv.   
22:00 - matutinum 

17:00 - mše sv.  
19:00 - bdění v zahradě

16:30 - mše sv.  
19:00 - bdění v 
zahradě

Velký pátek 
12:30 KC ze Simře 
dary na Boží hrob

  8:00 - ranní chvály 
17:30 - obřady 
22:00 - matutinum

17:00 - obřady 
20:00 - konec stráže

10:00 - křížová cesta 
16:00 - obřady 
20:00 - konec stráže

Bílá sobota 
stráž u Božího hrobu 
dary na Boží hrob

  8:00 - ranní chvály 
15:30 - novéna k BM  
16:30 - závěr stráže

 9:00 - stráž u B. hrobu 
14:00 - novéna k BM 
17:00 - konec stráže

 9:00 - stráž u B. hrobu 
14:45 - novéna k BM 
17:00 - konec stráže

Vigilie vzkříšení 20:00 - společné slavení pro všechny farnosti, začátek před kostelem

Velikonoční neděle 
žehnání pokrmů

10:30 - mše sv. 
15:00 - mše sv.

  9:00 - mše sv. 8:00 - mše sv.

Pondělí velikonoční 15:30 - mše sv. k BM   9:30 - Lhotsko 8:00 - mše sv.
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