
HOSPODINE, HLEDÁM TVOU TVÁŘ. NESKRÝVEJ SVOU TVÁŘ PŘEDE MNOU. 
1. čt.: Gn 22, 1-2.9a.10-13.15 -18 * Oběť našeho praotce Abraháma. 
Žalm: 116 * Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. 
2. čt.: Řím 8,31b-34 * Bůh neušetřil vlastního Syna. 
Evang: Mk 9, 2-10 * To je můj milovaný Syn. Ježíšovo proměnění se odehrává na hoře, typickém místě zjevení Boží slávy. V úryvku je 
mnoho styčných bodů s Božím zjevením na hoře Sinaji (Ex 33-34); místo o samotě, oblak symbolizující Boží přítomnost, proměnění, 
Boží výzva k poslušnosti. Přesto evangelijní událost převyšuje starozákonní zjevení. Mojžíšovi zářila jenom kůže na tváři (Ex 34,29), 
kdežto Ježíšovi celé tělo, ba dokonce i oděv. Mojžíš zakusil sám Boží přítomnost, Ježíš však dal zakusit slávu také třem dalším 
učedníkům. Mojžíš přijal slova od Hospodina, ale Ježíš sám má slova, která mají učedníci poslechnout. Mojžíš a Eliáš jakožto 
předchůdci rozmlouvají s Ježíšem. Ježíš je novým Mojžíšem, dokonce větším než on, protože je Božím milovaným Synem. Proto nyní 
stačí samotný Ježíš, stačí jeho slovo.  

V neděli 28. února se koná měsíční sbírka na podporu farností, v Soběchlebích na opravu fary. Kdo 
nechodíte na bohoslužby a chcete přispět farnosti, můžete zaslat svůj dar přímo na účet farností: Blazice: 
č. účtu: 163251613/0300 * Hlinsko č. 3926440329/0800 Soběchleby č. 1881219399/0800. Také můžete 
přinést nebo poslat svůj dar na faru nebo do pokladničky v kostele. Děkujeme za vaše dary, podporu a 

modlitby.* Nedělní mše sv. v Hlinsku je přeložena na sobotu v 17:30 (autobus ze Lhoty i Kladník 
jede tam i zpět). Sobotní mše sv. v Soběchlebích je v 16:00. Zapište si prosím v týdnu volné intence 
na sloužené mše sv. Usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021 č. 216 o přijetí krizového opatření, 
konání bohoslužeb ani účast neomezuje. Platí původní nařízení 10% účastníků kapacity míst na sezení. 
POSTNÍ DOBA má být příležitostí k duchovní obnově, sebeovládání a kajícnosti. Modlíme 
se Křížovou cestu každou neděli v 15:00 v Soběchlebích. V Blazicích a Hlinsku doporučuji 
po nedělní mši sv. * Vedení nedělních KC: 28.2. manželé, 7.3. senioři, 14.3. děti a mladí, 
21.3. ze Simře, farní rada, 28.3. modlitby matek (triduum). 2.4. Velký pátek - 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 
vede k sebezáporu i pomoci potřebným. Peníze za požitky, které si odřekneme, vložíme do 
papírové pokladničky a tu na konci postu přinesete do kostela. Obnos poslouží Charitě na 
sociální pomoc potřebným. * Svátost smíření je možné přijmout před každou mší sv. 
Pamatujme i v době pandemie na pravidelné přijímání svátostí, zvláště eucharistie. 
Redukce křesťanství na individuální zbožnost jen u televizních přenosů je proti smyslu 
Ježíšova odkazu. 
„Postní kapky“ je aplikace, která obsahuje každodenní inspirace k „osvěžení“ duchovního 
života. Prostřednictvím mobilní aplikace můžete každý den dostávat krátké inspirace, a tak 
se připravit na předvelikonoční zpověď a svátky Kristova vzkříšení. Obsah si můžete 
prohlédnout na www.postnikapky.cz. Aplikace obsahuje: liturgickou modlitbu pro daný den, 
liturgická čtení a promluvu, citáty papeže Františka o Božím milosrdenství, postní impulzy 
arcibiskupa Jana Graubnera, audio úryvky z encykliky sv. Jana Pavla II. o Božím 
milosrdenství, fotocitáty, zpovědní zrcadla ke zpytování svědomí. 
Prožíváme rok sv. Josefa vyhlášený papežem Františkem 8. 12. 2020. Po modlitbě růžence 
přidáme z kanc. č. 011. V neděli před mší sv. zazpíváme dvě sloky písně 822 nebo 823 a 
pomodlíme se u oltáře nebo sochy sv. Josefa litanie k sv. Josefovi a tuto modlitbu:  
Buď pozdraven, ochránce Vykupitele, a snoubenče Panny Marie. Tobě svěřil 

Bůh svého Syna, v tebe vložila Maria svou důvěru. S tebou se Kristus stal 
člověkem. Ó svatý Josefe, buď otcem i nám a veď nás cestou života. Vypros 
nám milost, milosrdenství a odvahu, a ochraň nás před každým zlem. Amen. 

Úklid farního kostela v Soběchlebích probíhá v době pandemie ve čtvrtek každých 14 dní. 
Rozpis úklidu 4.3. Dolní Nětčice, 18.3. Oprostovice, 1.4. Soběchleby I., 8. 4. Soběchleby II.  
Zkušenost s Bohem: převzato z webu https://www.ado.cz/  V dětství jsem si myslela, 
že si své problémy dokážu vyřešit sama, všechno se ale zlepšilo až s častější modlitbou, 
svěřuje se v rubrice  Marie. Už odmala jsem byla vedena k víře a k Bohu, snad od první 
třídy jsem chodila do náboženství. Přišlo mi ale, že si své problémy dokážu vyřešit sama, 
hlavně kolem 15 let, a do kostela jsem v neděli chodila hlavně z povinnosti. Všechno se 
změnilo přechodem na střední školu. Nový kolektiv mi moc neprospíval, byla jsem 
protivná a smutná a do toho ode mě taťka začal vyžadovat chození do kostela každý 
všední den, což se mi nelíbilo, protože jsem měla dost učení. Časem mi to ale přišlo 
výhodné, jelikož bylo lehčí obětovat hodinu času v kostele než se doma hádat. A popravdě 
to bylo to nejlepší, co mě potkalo. Od těch dob se všechno jen zlepšovalo, hlavně vztahy 
s lidmi okolo. Konečně jsem pocítila tu pravou Boží přítomnost a jistotu v něm. 
Snažím se co nejvíce zapojovat do dění ve farnosti: chodím uklízet kostel, zpívám na 
nedělních mších svatých se scholou. V období půstu se aktivně zapojuji do křížových cest, 
pak od Velkého pátku se společně modlíme novénu Božího milosrdenství a před sesláním 
Ducha Svatého svatodušní novénu. A v období tísně beru do rukou růženec podle 
doporučení sv. Jana Pavla II. Chci prohlubovat svou víru, a tím se přiblížit k Bohu. Chci se 
snažit o evangelizaci svých přátel a lidí, se kterými se setkávám: hlavním cílem křesťanů 
je svatost, a té bych chtěla po vzoru své biřmovací patronky sv. Ludmily a s pomocí Ducha 
Svatého dosáhnout.

 Madona Assumpta 
     Informátor pro římskokatolické farnosti  
          Soběchleby, Hlinsko a Blazice 
       2. neděle postní - 28. února 2021                            hora Tábor v 

Galilei  

BOHOSLUŽBY OD 28. ÚNORA DO 7. BŘEZNA 2021

sobota 27. února 
sbírka na farnost

Soběchleby 
Hlinsko

16:00 
17:30

na poděkování, dar zdraví a Boží ochranu 
za + Elišku Pospíšilovu, živou a + rodinu

neděle  28. února 
2. neděle postní 
sbírka na farnost

Blazice 
Soběchleby 
Soběchleby

9:00 
10:30 
15:00

za živou a + rodinu Kadlečkovu 
za farníky 
Křížová cesta - manželé, adorace, četba písma

pondělí 1. března Soběchleby 8:00 za + rodiče Hradilovy, + děti, zetě, ž. a + rod.

středa 3. března Blazice 17:00 mše sv. – volná intence mše sv. 

čtvrtek 4. března Hlinsko 
Soběchleby

17:00 
18:00

mše sv. – volná intence mše sv. 
adorace svaté hodiny prvního čtvrtku do 19:00

pátek 5. března 
první pátek

Lhotsko 
Soběchleby

13:30 
17:30

mše sv. 
za + rodiče Složilovy, ž. a + rod. / od 17:00 
adorace

sobota 6. března 
mariánská sobota

Soběchleby 
Hlinsko

15:30 
17:30

večeřadlo a mše sv. za ž. a + členy živého 
růžence 
za farníky

neděle  7. března 
3. neděle postní 

Blazice 
Soběchleby 
Soběchleby

9:00 
10:30 
15:00

mše sv. – volná intence mše sv. 
Za + rodiče Dudíkovy, ž. a + rodinu 
Křížová cesta - senioři, adorace, četba písma

http://www.postnikapky.cz/
https://www.ado.cz/

