
Madona Assumpta 
Informátor pro římskokatolické farnosti  

Soběchleby, Blazice a Hlinsko 
3. neděle velikonoční - 18. dubna 2021

Jásejte Bohu, všechny země, opěvujte slávu jeho jména, vzdejte 
mu velkolepou chválu. 

1. čt.  Sk 3, 13-15.17-19 * Původce života jste dali zabít, ale Bůh 
ho vzkřísil z mrtvých.. 
Žalm: * Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář! 
2. čt. 1 Jan 2, 1-5a * On je smírnou obětí za naše hříchy i za hříchy celého světa. 
Evangelium: Lk 24, 35-48 * Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých. 
Setkání Ježíše s učedníky iniciuje samotný Kristus. Sám přijde mezi ně. Významná je 
jejich reakce. Ježíšovo zmrtvýchvstání je tajemství spásy, které převyšuje zkušenost a 
může se prožívat jen prostřednictvím hlásání víry. Proto učedníci z počátku nejsou schopni 
poznat Krista. Vyprávění je však také výzvou objevit v dějinách stopy této události. Ne 
nadarmo ji líčí silně realisticky (hledět, dotýkat se, jíst rybu, ruce, nohy...) Vtělený Boží 
Syn je dosud přítomen v našich dějinách, není to „přízrak“ oddělený od jeho lidství. Po 
dvou úsecích (iniciativa, poznání) následuje základní údaj, poslání církve, kterým je 
výzva, aby se hříšníci obrátili, a tak jim mohly být odpuštěny hříchy, jak činil sám Ježíš. 

Svátky v týdnu: 23.4. Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučed. 24.4. sv. Jiří, mučed. * Volné úmysly 
do konce měsíce června si zapisujte do kalendáře v sakristii. * Sbírka na projekt Mary’s Meals, 
který bojuje proti hladu ve světě poskytnutím jednoho jídla denně za účast na školní docházce. Můžete 
přispět do konce dubna do košíčku v Soběchlebích. * Pohřby v době pandemie: stále platí omezení a 
nařízení. V kostele rodina a 10% sedících. Prosím praktikující farníky, aby se nebáli na pohřební mši 
přijít, modlit se a obětovat za zemřelého sv. přijímání, když pozůstalí již tak nečiní. Průvod na hřbitov - 
jen rodina s rozestupy 2 m, ostatní individuálně. Kondolence pozůstalým na hřbitově ani podání rukou 
v kostele se nekoná! 
Týden modliteb za duchovní povolání před nedělí Dobrého pastýře 25. dubna - je v celé církvi 
tradičně věnován modlitbám za povolání ke kněžství a zasvěcenému životu. Při každé mši sv. tohoto 
týdne, ale i doma se budeme modlit se za duchovní povolání. V neděli 25. dubna vyvrcholí týden 
modliteb adorací za povolání v Soběchlebích, která začne hned po mši sv. až do 14:30 kdy bude 

společná adorace za povolání s modlitbou Cesty světla a svátostné požehnání. Prosím farníky, aby si 
rozdělily adorační služby od 12:00 do 14:30. 

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE K 58. SVĚTOVÉMU DNI MODLITEB ZA POVOLÁNÍ  
V NEDĚLI DOBRÉHO PASTÝŘE 25. DUBNA 2021. 

V poselství se papež František zamýšlí nad postavou sv. Josefa, kterého si v tomto roce 
připomínáme a nabízí kněžím a duchovním osobám sv. Josefa jako směr na jejich cestě. Bůh vidí do 
srdce (srov. 1 Sam 16,7) a ve svatém Josefovi našel otcovské srdce schopné dávat a probouzet život 
v každodennosti. K tomu směřují povolání – dávat vznik životu v každodennosti. Pánovou touhou je 
vytvářet otcovská a mateřská srdce, srdce otevřená, plná odhodlání, štědrá, když se darují, soucitná, 
když tiší bolest, neochvějná, když přinášejí naději. Právě to potřebují kněží a zasvěcené osoby 
zvláště dnes, v době plné slabosti a utrpení způsobeného pandemií, která přináší nejistotu, obavy o 
budoucnost a o samotný smysl života. Svatý Josef nám vychází naproti svou mírností světce „u 
našich dveří“. Současně jeho výrazné svědectví může dát směr na naší cestě. 
Rád se proto dívám na svatého Josefa, ochránce Ježíše a ochránce církve, jako na ochránce 
povolání. Od jeho ochoty sloužit se totiž odvíjí pečující ochrana. „Vstal tedy, vzal v noci dítě i jeho 
matku, odebral se do Egypta“ (Mt 2,14), to říká evangelium. Poukazuje tak na jeho pohotovost a 
péči o rodinu. Neztrácel čas rozčilováním se nad tím, co nefungovalo, aby tomu nevystavoval ty, 
kdo mu byli svěření. Pozorná a starostlivá péče je znamením zdařilého povolání. Je svědectvím 
života, kterého se dotýká Boží láska. Když se nehoníme umíněně za svými ambicemi a nenecháme 
se paralyzovat svým steskem, ale staráme se o to, co nám Pán skrze svou církev svěřuje, dáváme 
krásný příklad křesťanského života. Tehdy na nás Bůh vylije svého Ducha, svou tvořivost; tehdy 
dělá zázraky jako v životě Josefově. 

Modlitba papeže Benedikta XVI. za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu. 
Otče, dej, ať mezi křesťany povstanou početná a svatá kněžská povolání, která by udržovala 
živou víru a střežila převzácnou památku tvého Syna prostřednictvím kázání slova a udílením 
svátostí, jimiž. Otče, ustavičně obnovuješ své věřící. * Daruj nám svaté služebníky tvého oltáře, 
kteří budou pozornými a zapálenými strážci Eucharistie, která je svátostí Kristova největšího 
daru pro vykoupení světa. Povolej služebníky tvého milosrdenství, kteří by prostřednictvím 
svátosti smíření rozdávali lidem radost ze tvého odpuštění. * Dej, Otče, ať církev s radostí 
přijímá četné inspirace Ducha tvého Syna a ať v učenlivosti vůči jeho ponaučením pečuje o 
povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu. * Pomáhej biskupům, kněžím, jáhnům, 
zasvěceným osobám i všem pokřtěným křesťanům, aby věrně naplňovali své poslání ve službě 
evangeliu. O to prosíme skrze Krista našeho Pána. Amen. * Maria, Královno apoštolů, oroduj 
za nás! 

ZBOŽNOST JE UŽITEČNÁ KE VŠEMU je nová kniha 
arcibiskupa Jana Graubnera. V publikaci autor vzpomíná i na svůj 
boj s nemocí covid-19 v prosinci loňského roku. Kdy nejvíce pocítil 
svá omezení? A jak se ho v nejhlubší krizi dotýkal Bůh? To jej 
přivádí k úvahám o základech duchovního života. Život s Bohem 
není strnulý – je to spíše pohyb od jednoho úkolu k dalšímu, zcela 
jinému. V tomto pohybu pak vnímáme lépe, jak spolu úzce souvisejí 
duchovní život a naše zdraví, modlitba a naše stresy, hledání Boží 
vůle a naše zralost nebo čisté svědomí a naše motivace jednat dobře. 
Nejsme na světě sami, žijeme ve vztazích. Máme odpovědnost za své 
manželství, svou rodinu, své město, svou firmu i svou zemi. Zbožnost je opravdu užitečná 
ke všemu. Díky ní zvládáme těžké osobní krize, ona je oporou a pevným základem našeho 
života i tmelem našich vztahů. Kniha je výrazem vděčnosti arcibiskupa Jana Graubnera za 
podporu, jíž se mu od lidí dostávalo v době, kdy byl upoután na nemocniční lůžko. I proto 
najdeme v jejím závěru několik modliteb. Knihu lze objednat na e-shopu Karmelitánského 
nakladatelství

BOHOSLUŽBY OD  18. DO 25. DUBNA 2021

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

pondělí 19. dubna Soběchleby 15:30 requiem a pohřeb Jany Volfové ze Soběchleb

 středa 21. dubna Blazice 17:30 mše sv. - volná intence

čtvrtek 22. dubna Hlinsko 17:00 za dary Ducha svatého

pátek 23.dubna Soběchleby 17:30 za BP a přímluvu sv. Vojtěcha pro jeho ctitele

sobota 24. dubna Soběchleby 
Hlinsko

16:00 
17:30

za dar víry a BP pro živou rodinu 
mše sv. - volná intence 

neděle 25. dubna 
4.neděle velikonoční

Blazice 
Soběchleby

9:00 
10:30

za farníky a nová kněžská povolání 
za živou a + rodinu Pročkovu
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