
Bože, zjednej mi právo a ujmi se mé pře pro6 bezbožnému lidu, zbav mě člověka ls6vého a 
zločinného! Vždyť ty jsi, Bože, má síla. 

1. čt. Jer 31, 31-34 * Sjednám novou smlouvu a na hřích už nevzpomenu. 
Žalm 51 * odp. Stvoř mi čisté srdce, Bože! 
2. čt. Žid 5, 7-9 * Naučil se svým utrpením poslušnosti, a stal se příčinou věčné spásy. 
Evang. Jan 12, 20-33 * Jestliže pšeničné zrno padne do země a zemře, přinese hojný užitek. 
Ježíš odpovídá tajuplně na prosbu poutníků, kteří ho chtějí vidět. Neodmítá, ale ani 
nepřijímá jejich žádost. Místo toho prozrazuje blízkost hodiny oslavení, tj. smrti na kříži. 
Díky této smrti, jež navenek vypadá jako ztráta všech vztahů a života, získá naopak „hojný 
užitek“: oslavení, které se paradoxně odehrává na potupném kříži. Kříž, který se jeví jako 
vítězství temnoty, je naopak její drtivou porážkou! Vypuzení „vládce tohoto světa“ znamená 
osvobození pro lidi, kteří tak mohou přijít k Ježíšovi. V největší osamocenosti Ježíš 
přitahuje všechny lidi k sobě! Tak Ježíš nepřímo odpovídá poutníkům: až jeho vyvýšení jim 
umožní, aby doopravdy přišli k němu a uviděli jeho oslavenou tvář. 

Křížová cesta v neděli v Soběchlebích začíná již ve 14.00, povede ji farní rada. Zvu také 
zástupce z Blazic a Hlinska. Po KC bude pracovní zasedání farních rad na faře. Na Květnou 
neděli povedou KC od 14:00 matky z MM v rámci modliteb Tridua. * Modlitební triduum 
matek 26. - 28. 3. 2021 - každého čtvrt roku se matky z Hnutí Modlitby matek na celém světě 
spojují v modlitbách. V pátek odprošují Pána za vlastní hříchy. V sobotu se modlí za ty, kteří 
ubližují našim dětem. V neděli Boha chválíme a děkujeme. Zveme matky ke společné 
modlitbě. 
Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021: Bratři a sestry, 27. března 2021 začne sčítání lidu, 
které bylo naposledy před deseti lety. Tak jako minule, i tentokrát bude odpověď na otázku 
příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná. 
Z pohledu katolické církve je příslušnost k církvi dána křtem. Katolík je ten, kdo byl v církvi 
katolické pokřtěn, a tato skutečnost byla zaznamenána do církevních matrik. Za posledních 
sto let prošla evidence náboženského vyznání a příslušnosti k církvi několika změnami, a 
nyní je dobrovolná. Česká biskupská konference v roce 2020 publikovala statistický údaj, 
akceptovaný odbornou veřejností, který říká, že v České republice je v současnosti 
pokřtěno v katolické církvi 4,591 mil. obyvatel, tedy 43 % obyvatelstva. 
Přesto je třeba se ke své církvi přihlásit i při sčítání lidu. Proto Vás vyzýváme, abyste vyplnili 
údaj v kolonce B10 tak, že zaškrtnete text: Věřící – hlásící se k církvi, a pod tím napsali 
buď Římskokatolická církev nebo Řeckokatolická církev podle toho, které církve jste 
členem.  
Možná si řeknete, že to není důležité, ale opak je pravdou. Čím méně katolíků se ke své 
církvi přihlásí, tím menší bude církev v očích státu. Stane se méně významným partnerem, 
s nímž se méně počítá a jehož hlas bude méně slyšet. Z minulého sčítání víme, že i když se 
téměř polovina obyvatel rozhodla na tuto otázku neodpovědět, státní úřady, média i 
společenské vědy číslo ze sčítání (1,082 mil.) považovaly za počet věřících či katolíků. Kolik 
dalších věřících a katolíků zůstalo ukryto v oné mlčících polovině sčítaných, se už nikdy 
nedozvíme. 
Proti sčítání může být mnoho námitek. Jednou z nich je i názor, že církev je zkažená a 
zdiskreditovaná, a proto si nezaslouží, abych se k ní přihlásil. Ano, lidská stránka církve 
nemusí být vždy vábná, ale nepřestává být společenstvím více či méně hříšných lidí kolem 
Krista. Církev potřebuje obnovu stále, ale tím, že se od ní distancujeme, jí nepomůžeme. 
Přihlasme se k ní a pak se snažme především úsilím o vlastní svatost o její lepší kredit.  
Pamatujme taky na Ježíšův příslib: Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se 
přiznám před svým Otcem v nebi; ale každého, kdo mě před lidmi zapře, zapřu i já před 
svým Otcem v nebi. (Mt 11, 32-33)  Ještě jednou prosíme: přijměte výzvu vyslovit se ve 
sčítání lidu. Dejme najevo, že jsme katolíci. Řekněme společnosti: Počítejte s námi. A 
buďme si jisti, že nám to Bůh připočte k dobru. * Ze srdce vám žehnají biskupové Čech, 
Moravy a Slezska 
Slavnost Zvěstování Páně 25. března, připomíná den, v němž 
byl anděl poslán k Panně Marii a zvěstoval jí, že se má stát 
matkou Mesiáše, Syna Božího. Bůh na sebe bere úděl člověka a 
zároveň tak potvrzuje, že člověk je člověkem od okamžiku 
početí. Tento den se také modlíme za úctu k počatému životu. 
Boží Syn, náš Vykupitel, stal se jedním z nás, abychom my 
měli účast na jeho božství. K tomu nemůže dojít, pokud 
naše srdce zůstane kamenné. 
Nejkrásnější slovo, které můžeme říci Bohu, je slůvko ANO. Ano k jeho vůli: (Terezie z Lisieux) To 
připomíná i velikost slibu při vstupu do manželství: Odevzdávám se ti a přijímám tě. Slibuji ti, že s 
tebou ponesu dobré a zlé až do smrti. A Bůh chce být s nimi tak jako s Marií. Chce nejen jejich 
spásu, ale aby i oni byli možnou příčinou spásy druhých. Proto je to i vhodný den pro upevnění a 

Madona Assumpta 
   Informátor pro římskokatolické farnosti  
       Soběchleby, Hlinsko a Blazice 
     5. neděle postní - 21. března 2021             

 BOHOSLUŽBY OD 20. DO 28. BŘEZNA 2021

sobota 20. března 
sbírka na farnost

Soběchleby 
Hlinsko

15:30 
17:30

Za + rodiče Hubíkovy, BP pro ž. rod. 
za + Jaroslava Palu – 1. výročí úmrS

neděle  20. března 
5. neděle postní 
sbírka na farnost

Blazice 
Soběchleby 
Soběchleby

9:00 
10:30 
14:00

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

pondělí 22. března Soběchleby 17:30 za + Miroslava Dudu, spásu jeho duše

úterý 23. března Soběchleby 12:15 mše sv.

středa 24. března Blazice 17:00 mše sv. ze slavnosti - za manžele z farnosti

čtvrtek 25. března 
Sl. Zvěstování Páně

Hlinsko 
Soběchleby

16:45 
18:00

za manžele z farnosti 
za manžele z farnosti

pátek 26. března Lhotsko 
Soběchleby

13:30 
17:30

mše sv. 
triduum matek , adorace a sv. přijímání

sobota 27. března Soběchleby 
Hlinsko

16:00 
17:30

mše sv. - volná intence 
za farníky

neděle  28. března 
Květná neděle

Blazice 
Soběchleby 
Soběchleby

9:00 
10:30 
14:00

mše sv. - volná intence 
za + Josefa Symerského, 2 + rodiče, ž. a + rod. 
KC - vedou Modlitby matek



znovu vyprošení vzájemné odevzdanosti, lásky a věrnosti křesťanských manželů, kteří jako Maria, 
řekli v den své svatby Bohu i sobě - ANO. Srdečně zvu manžele svých farností, aby přišli na 
bohoslužbu Slavnos6 Zvěstování Páně obnovit svůj manželský slib a vyprosit si požehnání do 
dalších dnů.  
Zpovídání před velikonocemi: Soběchleby v sobotu 27. 3. od 15:30 farář a P. Kozub, 
pondělí 29. 3. od 17:00 farář. Hlinsko sobota 27.3. od 17:00 farář a P. Churý. Blazice 
neděle 28. 3. od 8:30 farář. Lipník neděle 28.3. od 15:00 tři kněží.  
Pravidlem pro velikonoční obřady v době pandemie je omezení shlukování osob. Z tohoto 
důvodu se vynechávají jinak obvyklé průvody a věřící s výjimkou svatého přijímání zůstávají po 
celou dobu bohoslužby na svých místech. * Na Květnou neděli se pro žehnání ratolestí použije 
slavnostní nebo jednoduchý vstup. Věřící v obou případech zůstávají na místech v kostele. 
Ratolesti se nerozdávají, k žehnání si věřící přinesou vlastní ratolesti. 
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