
Zpívejte  Hospodinu píseň novou, zpívejte Hospodinu, všechny země!  
Velebnost a vznešenost ho předchází, moc a nádhera je v jeho svatyni. 

1. čt. Jon 3, 1-5.10 * Ninivští obyvatelé změnili své hříšné chování. 
Žalm 25 * Ukaž mi své cesty, Hospodine! 
2. čt. 1 Kor 7, 29-31 * Tento viditelný svět pomíjí. 
Evangelium: Mk 1,14-20 * Obraťte se a věřte evangeliu. Slavnostní proklamace Božího 
království je radostnou zvěstí i výzvou k odpovídající reakcí posluchače, kterou je obrácení. 
Za touto proklamací následuje volba učedníků. Na jejich reakci je průběh obrácení 
znázorněn. 

Svátky v týdnu: 25.1. Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola. 26.1. pam. sv. Timoteje a Tita, 
biskupů. 28.1. pam. sv. Tomáše Akvinského, kněze a uč. církve. * Bohoslužby jsou v neděli 
zajištěné. Prosím obsaďte volné intence, ať kněží, kteří přijedou zastupovat faráře mají od vás 
na benzin. Využijte k účasti také mše sv. v sobotu večer s nedělní platností v 17:00 
v Soběchlebích. * Úklid kostela v Soběchlebích bude v čase omezení bohoslužeb 1x za 14 
dní.  
Týden modliteb za jednotu křesťanů končí v pondělí 25. ledna, ve svátek Obrácení sv. 
Pavla. V sobotu a neděli budou mše sv. slaveny jako votivní za jednotu křesťanů. Po mši sv. 
zpíváme píseň č. 910 a modlíme se z kancionálu č.031. Modlete se za jednou křesťanů i 
doma. 
MODLITEBNÍ TRIDUUM MATEK 29.1. - 31.1.2021. Každého čtvrt roku se matky z Hnutí MM, od pátku 
do neděle spojí ke společné modlitbě za svoje děti, ale i za sebe a za ty, za které se nikdo nemodlí a zvou k tomu i 
ostatní matky. * V pátek odprošujeme za naše vlastní hříchy. V sobotu se modlíme za odpuštění těm, kteří ubližují 
nám a našim dětem. V neděli chválíme Pána a děkujeme za vše, co dělá v našich životech. K modlitbě zveme 
všechny matky farnosti. Texty z Písma: pátek: Genesis 3,1-7; sobota: Mat. 5,20-24; neděle: Izajáš 45,20-25. 
Program v Soběchlebích: pátek, sobota i neděle vždy po mši sv. 

Tříkrálová sbírka 2021 - do 24. ledna 2021 můžete přispět v kostele do označené 
pokladničky. 
NÓTA	K	NEDĚLI	BOŽÍHO	SLOVA:	Papež	František	si	přeje,	abychom	třetí	neděli	v	liturgickém	mezidobí	
slavili	každý	rok	 jako	neděli	Božího	slova.	 Připomı́ná	 tak	všem,	duchovnı́m	pastýřům	 i	 věřı́cı́m,	 význam	
a	hodnotu	Pı́sma	svatého	pro	křesťanský	život.	Odkazuje	rovněž	na	vztah	mezi	Božı́m	slovem	a	liturgiı́:	„Jako	
křesťané	jsme	jeden	lid,	který	je	na	cestě	dějinami,	posilněný	přı́tomnostı́	Pána,	který	je	uprostřed	nás,	hovořı́	
k	nám	a	sytı́	nás.	Bibli	se	nemáme	věnovat	jednou	do	roka,	ale	po	celý	rok.	Pociťujeme	totiž	naléhavou	nutnost	
důvěrného	 spojenı́	 s	 Pı́smem	 svatým	 i	 se	 Vzkřı́šeným,	 který	 nikdy	 nepřestává	 lámat	 chléb	 ve	 společenstvı́	
věřı́cı́ch.	 Z	 tohoto	 důvodu	 musı́me	 dosáhnout	 důvěrné	 znalosti	 Pı́sma	 svatého,	 jinak	 zůstane	 naše	 srdce	
chladné	a	oči	zavřené,	protože	jsme	takovı́,	jacı́	jsme,	postiženi	různými	formami	slepoty.“	Tato	neděle	je	proto	
vhodnou	 přı́ležitostı́	 k	 tomu,	 abychom	 se	 začetli	 do	 některých	 cı́rkevnı́ch	 dokumentů,	 a	 zvláště	 do	 UK vodu	
k	mešnı́mu	lekcionáři.		
1.	Prostřednictvı́m	biblických	čtenı́,	která	se	čtou	při	liturgii,	Bůh	mluvı́	k	svému	lidu	a	Kristus	hlásá	radostnou	
zvěst;	Kristus	je	středem	a	naplněnı́m	celého	Pı́sma,	Starého	i	Nového	zákona.	Bohoslužba	slova	vrcholı́	čtenı́m	
evangelia.	Evangeliu	se	má	prokazovat	náležitá	úcta,	která	se	projevuje	nejen	v	gestech	a	odpovědı́ch,	ale	také	
vůči	 samotnému	evangeliáři.	 Jednı́m	z	 liturgických	projevů,	 které	 jsou	vhodné	pro	 tuto	neděli,	 by	mohl	být	
vstupnı́	průvod	s	evangeliářem	nebo	jeho	položenı́	na	oltář,	pokud	se	vstupnı́	průvod	nekoná.	
2.	Uspořádánı́	biblických	čtenı́,	které	cı́rkev	v	lekcionáři	nabı́zı́,	poskytuje	poznánı́	celého	Božı́ho	slova.	Proto	je	
třeba	respektovat	uvedená	biblická	čtenı́,	nevynechávat	je	a	nenahrazovat	jinými	texty.	Má	se	čı́st	z	překladu	
schváleného	k	liturgickému	užı́vánı́.	Hlásánı́	textů	z	lekcionáře	sjednocuje	všechny	věřı́cı́,	kteřı́	mu	naslouchajı́.	
Porozuměnı́	struktuře	a	smyslu	bohoslužby	slova	napomáhá	shromážděným	věřı́cı́m	k	tomu,	aby	přijali	Božı́	
slovo,	které	zachraňuje.	
3.	Responsoriálnı́	 žalm	se	má	zpravidla	zpı́vat	–	jako	odpověď	cı́rkve,	která	se	modlı́.	Proto	se	má	v	každém	
společenstvı́	podporovat	služba	žalmisty.	
4.	V	homilii,	která	vycházı́	z	biblických	čtenı́,	se	v	průběhu	liturgického	roku	vysvětlujı́	pravdy	vı́ry	a	pravidla	
křesťanského	 života.	 „Pastýři	 majı́	 v	 prvnı́	 řadě	 velkou	 odpovědnost	 za	 vysvětlovánı́	 Pı́sma	 svatého	 a	 za	
zprostředkovánı́	 porozuměnı́	 Pı́smu.	 Protože	 je	 knihou	 lidu,	 musı́	 pociťovat	 všichni,	 kdo	 jsou	 povoláni	 ke	
službě	Božı́mu	slovu,	naléhavou	nutnost	otevřı́t	ve	svém	společenstvı́	přı́stup	k	Pı́smu	svatému.	“Biskupové,	
kněžı́	 a	 jáhni	 se	 musı́	 cı́tit	 zavázáni	 vykonávat	 tuto	 povinnost	 se	 zvláštnı́	 obětavostı́	 a	 musı́	 použı́vat	
prostředky,	které	jim	k	tomu	cı́rkev	nabı́zı́.	
5.	Zvláštnı́	význam	má	ticho,	které	vede	k	meditaci	a	umožňuje,	aby	posluchači	Božı́	slovo	niterně	přijali.	
6.	Cı́rkev	vždy	věnovala	 zvláštnı́	 pozornost	 těm,	kteřı́	 hlásajı́	Božı́	 slovo	ve	 shromážděnı́:	 kněžı́m,	 jáhnům	a	
lektorům.	Tato	služba	vyžaduje	zvláštnı́	vnitřnı́	i	vnějšı́	přı́pravu,	důvěrnou	znalost	hlásaného	textu	a	nezbytný	
nácvik	způsobu	hlásánı́,	aby	se	tak	předešlo	jakékoli	improvizaci.	Je	také	možné	zařadit	před	čtenı́mi	krátké	a	
výstižné	úvody.	
7.	Kvůli	významu	Božı́ho	slova	nás	cı́rkev	vyzývá,	abychom	se	starali	o	ambon,	z	něhož	se	předčı́tá.	Ambon	
nenı́	 jen	 částı́	mobiliáře,	ale	mı́stem,	které	odpovı́dá	důstojnosti	Božı́ho	slova	a	souvisı́	s	oltářem.	Hovořı́me	
přece	o	stole	Božı́ho	slova	a	Kristova	těla,	a	to	jak	ve	vztahu	k	ambonu,	tak	zejména	ve	vztahu	k	oltáři.	Ambon	
je	mı́sto	 vyhrazené	 čtenı́m,	 responsoriálnı́mu	 žalmu	 a	 velikonočnı́mu	 chvalozpěvu.	 Mohou	 se	 však	 z	 něho	
konat	homilie	a	přednášet	přı́mluvy.	Nenı́	vhodné,	aby	se	z	něho	četly	komentáře,	ohlášky	nebo	se	použı́val	pro	
řı́zenı́	zpěvu.	
8.	Knihy,	které	obsahujı́	úryvky	Pı́sma,	probouzejı́	v	těch,	kteřı́	mu	naslouchajı́,	úctu	k	tajemstvı́	Boha,	který	mluvı́	
k	svému	lidu.	Z	tohoto	důvodu	majı́	být	z	hodnotného	materiálu	a	udržovány	v	dobrém	stavu.	Nenı́	vhodné,	když	
se	liturgické	knihy	nahrazujı́	letáky,	fotokopiemi	a	jinými	pomůckami.	
9.	 Ve	 dnech	 před	 nedělı́	 Božı́ho	 slova	 nebo	 po	 nı́	 se	 majı́	 podporovat	 vzdělávacı́	 programy,	 aby	 se	 tak	
upozornilo	na	hodnotu	Pı́sma	sv.	při	liturgickém	slavenı́.	Může	to	být	přı́ležitost	k	lepšı́mu	poznánı́	způsobu,	
jakým	 cı́rkev	 čte	 Pı́smo	 svaté,	 jak	 jsou	 rozděleny	 biblické	 knihy	 v	mezidobı́	 a	 liturgických	 dobách,	 jaká	 je	
struktura	nedělnı́ch	a	feriálnı́ch	cyklů	mešnı́ch	čtenı́.	
10.	 Neděle	 Božı́ho	 slova	 je	 také	 přı́ležitostı́	 k	 prohloubenı́	 vztahu	mezi	 Pı́smem	 svatým	 a	 dennı́	modlitbou	
cı́rkve	(breviáře).	Je	třeba	podpořit	společné	slavenı́	rannı́ch	a	večernı́ch	chval.	
Tato	nóta	má	přispět	k	tomu,	abychom	si	ve	světle	neděle	Božı́ho	slova	znovu	uvědomili,	jak	důležité	je	Božı́	
slovo	pro	nás	věřı́cı́	a	pro	náš	 život	–	počı́naje	 jeho	hlásánı́m	při	 liturgii,	která	nás	vede	k	 živému	a	stálému	
dialogu	 s	 Bohem.	 „Božı́	 slovo	 slyšené	 a	 slavené,	 zejména	 v	 eucharistii,	 živı́	 a	 vnitřně	 posiluje	 křesťany	
a	uschopňuje	je	k	autentickému	evangelnı́mu	svědectvı́	v	každodennı́m	životě.“	

Kongregace	pro	bohoslužbu	a	svátosti,	17.	prosince	2020.Robert	kardinál	Sarah,	prefekt

Madona Assumpta 
Informátor pro římskokatolické farnosti  

Soběchleby, Hlinsko a Blazice 
3. neděle v mezidobí 24. ledna 2021 

BOHOSLUŽBY OD 24. DO 31. LEDNA 2021

sobota 23. ledna Soběchleby 17:00 mše sv. 

neděle  24. ledna 
3. neděle v mezidobí 

sbírka na farnost

Hlinsko 
Blazice 
Soběchleby

7:40 
9:00 

10:30

mše sv. – volná intence 
mše sv. – volná intence 
za + Miroslava Lacinu, 2 + rodiče, ž. + r. a d. 
v oč.

pátek 29. ledna Soběchleby 17:30 za hnu= Modlitby matek z farnosB 

sobota 30. ledna Soběchleby 17:00 mše sv. – volná intence

neděle  31. ledna 
4. neděle v mezidobí 

Hlinsko 
Blazice 
Soběchleby

7:40 
9:00 

10:30

mše sv. – volná intence 
mše sv. – volná intence 
za farníky
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