
Madona Assumpta 
Informátor pro římskokatolické farnosti  

Soběchleby, Blazice a Hlinsko 
SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 

2. neděle velikonoční - 11. dubna 2021
Věčný Otče, obětuji ti Tělo a Krev, Duši i Božství Tvého 

nejmilejšího Syna a našeho pána Ježíše Krista na smír za 
hříchy naše i celého světa. 

1. čt. Sk 5,12-16 * Rostl počet těch, kteří přijali víru v Pána 
Žalm 118 * Děkujme Hospodinu, neboť je dobrý, jeho 

milosrdenství trvá na věky. 
2. čt. Zj 1,9-11-13.17-19 * Byl jsem mrtev a hle jsem živ na věky věků. 
Evangelium: Jan 20, 19-31 * Za týden přišel Ježíš zase. Evangelijní perikopa obsahuje dvě 
zjevení Vzkříšeného: „prvního dne v týdnu“ jedenácti učedníkům bez Tomáše a týden nato 
Tomášovi spolu s ostatními učedníky. Na Tomášovi je nápadné, že nepřijímá zvěst ostatních 
apoštolů a klade si podmínky pro „uvěření“. Ježíš však zná myšlenky i srdce člověka a 
vychází mu vstříc právě tam, kde se nachází. Proto poskytuje Tomášovi znamení, které ho 
přivádí k vyznání víry a ke klanění. Jeho slova nejsou jen uznáním Ježíšova božství, ale 
uzavřením smlouvy: Tomáš přijímá Ježíše jako svého Boha a Pána. 

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. 

Fatimská pobožnost v úterý 13. dubna 2021 ve farním kostele v Soběchlebích.
17:10 - modlitba bolestného růžence s fatimskými zpěvy, svátost smíření 
17:30 - mše sv. za konec pandemie, po ní adorace s modlitbou korunky anděla z Fatimy.

Postní almužnu přineste do kostela 2. neděli velikonoční 11. dubna nebo pošlete na účet 
27-6448390227/0100 s VS 911, zpráva pro příjemce Postní almužna a název farnosti.  
Úmysl Apoštolátu modlitby na duben: Modleme se za představitele státní moci, aby se v 
době pandemie zasadili za urychlenou distribuci vakcíny a její spravedlivé sdílení zejména 
s nejchudšími zeměmi.* Setkání Modlitby matek v Soběchlebích bude bývat v pátek po 
mši sv. Úklid kostela v Soběchlebích má tento týden skupina Soběchleby II.  

2.	NEDĚLE	VELIKONOČNÍ	-	SVÁTEK	BOŽÍHO	MILOSRDENSTVÍ	
Slavnost Božího Milosrdenství v neděli 11. dubna 2021 v kostele v Soběchlebích. 

Od 14:30 adorace a příležitost ke svátosti smíření, dva kněží. 
v 15:00 poutní mše sv. s požehnáním obrazu Božího Milosrdenství. 

Hlavní celebrant a kazatel P. ThLic. Radek Sedlák, PhD. farář v Troubkách. 
Svátek Božího milosrdenství je časem milosti pro všechny lidi. Pán 
Ježíš řekl: „Toužím,aby svátek Milosrdenství byl útočištěm a úkrytem pro 
všechny duše, a zvláště pro ubohé hříšníky. Ačkoliv jsem tak hořce trpěl, 
duše hynou. Dávám jim poslední záchranu - svátek mého milosrdenství. 
Jestliže nevzdají chválu mému milosrdenství, zahynou navěky“. Velikost 
tohoto svátku je dána velikostí neobvyklých příslibů, které Pán Ježíš 
tomuto svátku dal. „Kdo toho dne přistoupí k Prameni života, ten 
dosáhne úplného odpuštění vin a trestů. V ten den je otevřeno nitro 
mého milosrdenství; celé moře milosti vylévám do duší, které se ke zdroji 
mého milosrdenství přiblíží; ať se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, i 

kdyby její hříchy byly jak šarlat“. Tento den je také obdařen plnomocnými odpustky. 29. 6. 
2002 vydal Svatý stolec dekret: Udělují se plnomocné odpustky za obv. podmínek věřícím, 
kteří se o neděli BM, s duší zcela odvrácenou od jakéhokoliv hříchu, i všedního, zúčastní 
pobožnosti ke cti BM, nebo se před vystavenou nebo ve svatostánku uloženou NSO pomodlí 
Otče náš, Věřím v Boha a invokaci: „Ježíši, důvěřuji Ti!“ Tento dekret má trvalou platnost. * 
Pro získání plnomocných odpustků, se po nedělních bohoslužbách pomodlíme korunku 
k Božímu milosrdenství před vystavenou NSO. 
Zasvěcení se Božímu milosrdenství. Bože, milosrdný Otče, který zjevuješ svou 
lásku ve svém Synu, Ježíši Kristu a vyléváš ji na nás v Utěšiteli Duchu Svatém, Tobě 
dnes svěřujeme osud světa i každého člověka. Skloň se nad námi hříšnými, uzdrav 
naši slabost, přemož všechno zlo a dej všem obyvatelům Země poznat Tvé 
milosrdenství, aby v Tobě, trojjediný Bože, vždy nacházeli zdroj naděje. Věčný Otče, 
pro bolestné utrpení a zmrtvýchvstání svého Syna buď milosrdný k nám i k celému 
světu. Amen. 
Položil svůj život za eucharistii. Šest mnichů z italského opatství Casamari ponese od 17. 

dubna titul „blahoslavení Simeon Cardon a pět druhů mučedníků“. 
Jejich blahořečení je významným okamžikem i pro církev v Česku. 
Jeden z nich P. Jan Chryzostom Dominik Zavřel, rodák z Chodova u 
Prahy v 18. století doputoval k italským cisterciákům z Čech. V Itálii 
zemřel jako cisterciácký mnich a mučedník eucharistie. V klášteře i 
okolí si P. Zavřel během svého působení získal mimořádnou pověst. 
Jeho požehnaný život ukončil neznámý voják, který jej ubil, když 
mnich potřetí za sebou sbíral hostie, které ze zlovolnosti rozhazovali 
příslušníci armády po podlaze kaple u klášterní ošetřovny. 
Blahořečení 17. dubna v 10:30 bude přenášet přímým přenosem i TV 
Noe.  

BOHOSLUŽBY OD  11. DO 18. DUBNA 2021

neděle 11. dubna 
Svátek Božího 
milosrdenství

Soběchleby 
Blazice 
Soběchleby 
Soběchleby

7:30 
9:00 

14:20 
15:00

za Boží požehnání pro rodinu Bártovu 
za + rodiče Hradilovy, ž. a + rodinu/ Sovadina 
adorace NSO, příležitost ke svátosB smíření 
mše sv. k Božímu milosrdenství za naše farnosti

pondělí 12. dubna Soběchleby 15:00 requiem a pohřeb Marie Dohnalové z Bezuchova

úterý 13. dubna Soběchleby 17:00 Fatimská - růženec, mše sv. adorace

 středa 14. dubna Blazice 17:30 mše sv. - volná intence

čtvrtek 15. dubna Hlinsko 17:00 mše sv. - volná intence

pátek 16.dubna Soběchleby 17:30 mše sv. - volná intence

sobota 17. dubna Soběchleby 
Hlinsko

16:00 
17:30

mše sv. - volná intence 
za farníky

neděle 18. dubna 
3.neděle velikonoční

Blazice 
Soběchleby

9:00 
10:30

za + Františka Valentu, živou a + rodinu 
za dar víry pro děti a vnuky a BP pro rodinu



Sbírka v týdnu novény k BM v Soběchlebích byla na projekt Mary’s Meals, který účinně 
bojuje proti hladu ve světě uskutečňováním jednoduché myšlenky: poskytuje dětem jedno jídlo 
denně v místě jejich školy s cílem přimět chronicky chudé dětí chodit do školy, aby získaly 
vzdělání, které jim otevře cestu z chudoby. Do košíku v kostele můžete přispět do konce 
dubna.

 Sbírky březen 2021 Soběchleby Blazice Hlinsko

3. ne postní       7.3.   2350,-/3609,- 950,- 750,-

4. ne postní     14.3. 2500,-/3640,- 901,- 1040,-

5. ne postní     21.3. 1665,-/2645,- 3438,- 1120,-

Zvěstování       25.3. 1000,- 560,- 560,-

Květná ne         28.3. 2700,-/1750,- 1479,- 790,-
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