
Čtvrtá neděle postní se latinsky nazývá „laetare“ - radostná, protože již vyhlíží radost 
Božího vítězství. V textech nedělní liturgie poznáme, jak Bůh v největší tragédii St. zákona 
přes mnohá utrpení neopustil svůj lid (1. čt. a žalm), a novozákonní texty shrnují podstatu 
naší víry (2.čt. a evangelium). Oltář se může zdobit květinami a kněží mají roucha růžové 
barvy. 

 Vesel se, Jeruzaléme! Jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete. Zajásejte, neboť 
váš zármutek se promění v radost a budete nasyceni ze zdroje útěchy. 

1. čt. 2. Kron 36,14-23 * Vyhnanstvím a vysvobozením ukázal Hospodin svůj hněv i milosrdenství. 
Žalm 137 * odp. Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás! 
2. čt. Ef 2, 4-10 * Byli jsme mrtví pro své hříchy. Milostí jste spaseni!  
Evang: Jan 3, 14-21 * Bůh poslal Syna, aby skrze něho byl svět spasen. V tomto úryvku se 
velmi stručně a výstižně vyjadřuje cesta spásy: Boží láska k člověku vyvrcholila v daru 
jediného Božího Syna; víra v něho je již teď vstupem do věčného života. „Kdo věří v Syna, 
má život věčný“, a proto „není souzen“. Takový člověk se totiž otevřel pro přijetí Božího 
života: přešel ze smrti do života - nestojí už proti Bohu, ale v Bohu. Je-li někdo přesto odsouzen, tj. definitivně 
vyloučen z věčného života, je to následek jeho vlastního rozhodnutí. Před každým z nás stojí rozhodnutí: 
zvolit smrt anebo Boha, který dává život. 

SLAVNOST SV. JOSEFA, snoubence Panny Marie - pátek 19. března 2021 
Zasvěcený svátek.  Mše sv. v každé farnosti. Hlinsko ve čtvrtek z vigilie v 17:00. V den 

slavnosti v pátek Blazice v 16:30 a Soběchleby v 17:30. Přijďte na mši sv. 
Polský spisovatel Jan Dobraczyński ve své knize Stín otce vypráví formou románu život sv. Josefa. Podmanivý 
obraz stínu definuje postavu sv. Josefa, který je ve vztahu k Ježíši pozemským stínem nebeského Otce. Chrání 
jej, opatruje a nikdy se od něj nevzdaluje, aby sledoval jeho cestu. Takto žil Josef své otcovství po celý život. 
Otcem se člověk nerodí, nýbrž se jím stává. 

Dne 8. 12. 2020 vyhlásil Svatý otec rok sv. Josefa, který potrvá do 8. 12. 2021. 
Dar plnomocných odpustků lze získat za obvyklých podmínek, mezi které patří 
svátostná zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce. Věřící musejí 
odmítnout veškerou zálibu v hříchu a zúčastnit se akcí spojených s Rokem sv. 
Josefa při určených příležitostech. Plnomocné odpustky v roce sv. Josefa získají ti, 
kdo využijí některou z těchto příležitostí: 
- Budou po dobu alespoň 30 minut rozjímat modlitbu Otče náš.  
- Zúčastní se alespoň jednodenní duchovní obnovy, s tématem a  
rozjímání o sv. Josefovi. 
- Po příkladu sv. Josefa vykonají nějaký skutek tělesného nebo duchovního 
milosrdenství. 

- Pomodlí se svatý růženec v rodině. 
- Pomodlí se svatý růženec jako snoubenecký pár. 
- Svěří každodenně svoji práci pod ochranu svatého Josefa. 
- Prosí o přímluvu sv. Josefa, aby našel práci ten, kdo ji hledá, a práce všech, aby byla důstojná. 
- Pomodlí se litanie nebo nějakou jinou modlitbu ke sv. Josefovi, a to za pronásledovanou církev 
a za úlevu všem křesťanům, kteří trpí jakoukoli formou pronásledování. 
- Pomodlí se jakoukoli církví schválenou modlitbu či pobožnost ke cti svatého Josefa, např. „K 
tobě, svatý Josefe“ kanc. 011. (ve výroční dny 19. března a 1. května, na svátek Sv. rodiny, 19. 
dne každého měsíce nebo kteroukoli středu, což jsou dny zasvěcené památce sv. Josefa). 
Plnomocné odpustky mohou získat i nemocní, trpící a všichni, kdo nemohou opustit domov. 
Získají je, když se zřeknou zalíbení v jakémkoli hříchu a budou mít úmysl splnit tři obvyklé 
podmínky, i když to aktuálně není možné, pomodlí se doma či jinde, kde jsou nuceni pobývat, 
modlitbu ke cti sv. Josefa a s důvěrou nabídnou Bohu své bolesti a obtíže. 
POSTNÍ DOBA v našich farnostech je příležitostí k duchovní obnově, sebeovládání a 
kajícnosti. Přijďte na Křížovou cestu každou neděli v 15:00 v Soběchlebích. * Vedení 
nedělních KC: 14.3. děti a mladí, 21.3. ze Simře, farní rada, 28.3. modlitby matek (triduum). 
2.4. Velký pátek ve 12:00 ze Simře. * Společná čteme Písmo sv. v době postní denně kapitolu 
z evangelia sv. Jana a pak Zjevení Janovo. * Latinské ordinárium procvičujeme 
každou neděli. * Postní almužna - peníze za požitky, které si odřekneme, vložíme do 
papírové pokladničky a tu na konci postu přinesete do kostela. * Svátost smíření je možné 
přijmout před každou mší sv. Pamatujme i v době pandemie na přijímání svátostí, zvláště 
eucharistie.  
Úklid kostela v Soběchlebích 18.3. Oprostovice, 1.4. Soběchleby I., 8. 4. Soběchleby II.  

Madona Assumpta 
   Informátor pro římskokatolické farnosti  
       Soběchleby, Hlinsko a Blazice 
     4. neděle postní - 14. března 2021             

 BOHOSLUŽBY OD 14. DO 21. BŘEZNA 2021

sobota 13. března 
FaRmský den

Soběchleby 
Hlinsko

15:30 
17:30

za + rodiče Horákovy, ž. a + rodinu / faRmská 
za + Miroslava Maťu, rodiče, d. v oč. a živ. rod.

neděle  14. března 
4. neděle postní 

Blazice 
Soběchleby 
Soběchleby

9:00 
10:30 
15:00

za farníky 
za + rodiče Pechovy, ž. a + rodinu 
Křížová cesta - děti, mladí, adorace, četba písma

pondělí 15. března Soběchleby 17:30 za spásu duše + Karla Vejvody/ po mši sv. MM

čtvrtek 18. března Soběchleby 
Hlinsko

16:00 
17:00

adorace za ukončení pandemie do 18:15/novéna 
mše sv. ze slavnosti sv. Josefa / volná intence

pátek 19. března 
Slavnost sv. Josefa 

Lhotsko 
Blazice 
Soběchleby

13:30 
16:30 
17:30

za vedení a obyvatele DD /patrocinium kaple 
mše sv. 
za živé a + jmenovce sv. Josefa z farností

sobota 20. března Soběchleby 
Hlinsko

15:30 
17:30

mše sv. - volná intence 
za + Jaroslava Palu – 1. výročí úmrT

neděle  20. března 
5. neděle postní 
sbírka na farnost

Blazice 
Soběchleby 
Soběchleby

9:00 
10:30 
15:00

za + rodiče Koláčkovy, duše v oč, ž. a + rod. 
za farníky 
KC – vede farní a ekonom. rada

 Sbírky únor 2021 Soběchleby Blazice Hlinsko

Hromnice         2.2. 2379,- 694,- -

5. ne v mez.       7.2. 1270/1120,- 1350,- 1360,-

6. ne v mez      14.2. 2942/2430,- 1459,- 650,-

Popeleční st.   17.2. 2170,- 1250,- 680,-

1. ne postní     21.2. 2420/6550,- 3010,- 4280,-

2. ne postní     27.2. 1770/4070,- 1440,- 1015,-



Posvátná hora Nebo se zvedá do výšky 817 metrů, takže výhled do okolí je ohromující, 
zejména na Mrtvé moře. Na tento vrchol hory dovedl Mojžíš pouští Izraelity z Egypta, kde dostali 
od Boha přikázání a vizi, že je všechny čeká zaslíbená země zvané Kanaan, dnešní Izrael. Bible 
praví: když vyváděl Mojžíš svůj lid z Egypta, procházeli územím, které se hemžilo hady. Tito plazi 
je napadali a kousali a Mojžíš požádal Boha o radu, jak překonat tuto překážku. Bůh mu poradil, 
ať vztyčí veliký kříž, který bude omotaný hadem a při pohledu na tento symbol by se měli všichni 
uzdravit, ale měl by je i ochránit.“ Podle tradice byl Mojžíš pohřben na hoře Nebo, i když jeho 
místo pohřbu není specifikováno. Pod touto horou teče řeka Jordán, zvaná řekou všech nadějí. 
Pro mnohé věřící je posvátná. Jejím středem vede hranice mezi Jordánskem a Izraelem. Řeka 
Jordán ústí do Mrtvého moře jako jeho jediný zdroj vody. Šerpovitá křížová socha (památník 
Brazen Serpent) na vrchu hory byla vytvořena italským umělcem Giovannim Fantonim. 
Symbolický je bronzový had, který udělal Mojžíš na poušti a kříž, na kterém byl Ježíš ukřižován. 
Poděkování za vaše sbírky, dary, podporu a modlitby.

https://poznej-jordansko.com/zajimavosti-v-jordansku/mrtve-more/
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