
Madona Assumpta  
Informátor pro římskokatolické farnosti  

Soběchleby, Blazice a Hlinsko 
5. neděle velikonoční - 2. května 2021

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil  
podivuhodné věci, Aleluja 

1. čt. Sk 9, 26-31 * Barnabáš vypravoval, jak Šavel viděl na cestě 
Pána. 
Žalm: 22 * Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění.  
2. čt. 1 Jan 3, 18-24 * To je to jeho přikázání: abychom věřili a milovali. 
Evang: Jan 15,1-8 * Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. Obraz 
vinného kmene nesoucího ovoce je třeba brát jako celek (životodárná jednota s kmenem 
je podmínka přinášení ovoce). Všechny jednotlivosti jsou tomuto celku podřízeny. „Nesení 
ovoce“ není hromaděním skutků a zvláštních výkonů, ale přirozeným projevem nového 
života v Kristu. „Být čistí“ znamená hluboké společenství s Ježíšem skrze slovo jeho 
radostné zvěsti. Toto společenství je darem, který v sobě zahrnuje vše ostatní potřebné. 

Svátky v týdnu: 3.5. Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů. * 6.4. pam. sv. Jana 
Sarkandra, kněze a muč. * 8. 5. P. Marie, Prostřednice všech milostí.  
Putování ikony sv. Josefa bylo zahájeno v předvečer svátku sv. Josefa, dělníka 
v pátek 30. dubna po mši sv. v Soběchlebích. Rodina nebo i manželé mají týden 
ve svém domě ikonu sv. Josefa u které se každý den modlí podle textů z brožurky. 
Předání ikony další rodině bude opět v pátek večer při mši sv. a rodina, která 
prožila týden se sv. Josefem, bude jemu zasvěcena. K putování ikony zvu i farníky 
z Blazic a Hlinska. Zapisujte se do rozpisu v Soběchlebích nebo se přihllaste 
na email. * Zbývá nám pevně věřit, že v dnešní době chce Pán nasměřovat naše 

srdce, rodiny, farnosti, diecéze a Církev na svatého Josefa.  Podle sv. papeže Jana XXIII. si Bůh 
přeje, aby se svatému Josefovi vzdávala úcta nesla se v současnosti v podobě zvláštních modliteb 
za "důvěrné odevzdání se". Nastal čas zasvětit se svatému Josefovi! Bůh říká své Církvi, že 
musíme pozvat sv. Josefa do boje s cílem bránit manželství a rodinu, povýšit morálku a získat duše 
opět pro Ježíše Krista. Nebojte se přijmout sv. Josefa do svých rodin. 
Růžencový maraton. Na přání Svatého otce bude měsíc květen věnován „maratonu“ modlitby s úmyslem 
prosit za ukončení pandemie, která již svět sužuje více než rok, a také za obnovení společenských a 
pracovních aktivit. Svatý otec zahájí modlitbu ve spojení s věřícími celého světa v sobotu 1. května v kostele 
u Madony del Soccorso (P. Marie Pomocné) v Římě. Modlitbu růžence povedou rodiny z farností Říma a 
Lazia a mladí lidé z nových evangelizační hnutí. K vedení mariánské modlitby bylo vybráno třicet poutních 
míst rozptýlených po celém světě, jedno pro každý den v měsíci. Každý den v květnu se bude možné 
v 18:00 připojit k modlitbě růžence za konec pandemie. Ukončení tohoto modlitebního maratonu bude 
modlitba 31. května z vatikánských zahrad. Také předseda ČBK arcibiskup Jan Graubner vyzývá správce 
našich poutních míst a také farnosti, aby se do této iniciativy zapojili.  
Také v našich farnostech se budeme celý květen modlit ve spojení se Svatým otcem a 
celou církví každý den v 18:00 modlitbu růžence  s úmyslem za ukončení pandemie: Mše 
sv. začínají vždy v 17:30. V 17:20 bude pobožnost ke sv. Josefovi, mše sv. po ní v 18:00 
růženec, litanie a Regina Coeli. Modlitbu růžence v Soběchlebích povedou farníci: neděle 
Soběchleby, pondělí Dolní Nětčice, úterý Bezuchov a Oprostovice, středa Soběchleby, 
čtvrtek bude ve 20:00 adorace, pátek Horní Nětčice, sobota Radotín. V Blazicích a 
Hlinsku se takto pomodlíme, kdy je tam mše sv. Ostatní dny se můžete scházet v rámci 
májových pobožností, ale zachovejte prosím čas v 18:00 na modlitbu růžence. Konejte 
také májové pobožnosti v kaplích, ale ne na úkor mše sv. ve farním kostele. Mše sv. je na 
prvním místě.  
Modlitební úmysly růžence se Svatým otcem na jednotlivé dny v měsíci květnu. Za celý svět 
raněný touto pandemií 1.května: Za všechny zesnulé 2. Za všechny, kteří se nemohli rozloučit se svými 
milovanými zesnulými 3. Za všechny nakažené coronavirem a všechny nemocné 4. Za všechny 
těhotné ženy a jejich nenarozené děti 5. Za všechny děti a dospívající 6. Za všechny mladé lidi 7. Za 
všechny rodiny 8. Za všechny pracovníky médií 9. Za všechny seniory 10. Za všechny lidi s 
postižením 11. Za všechny chudé, bez domova a ty, kteří se nacházejí v ekonomické nouzi 12. Za 
všechny, kteří žijí sami, a ty, kteří ztratili naději 13. Za všechny vězněné 14. Za všechny vědce a 
instituce lékařského výzkumu 15. Za všechny migranty 16. Za všechny oběti násilí a obchodu s lidmi 
17. Za všechny světové představitele a vedoucí mezinárodních organizací 18. Za všechny lékaře a 
zdravotní sestry 19. Za všechny lidi ve válce a za světový mír 20. Za všechny lékárníky a zdravotnický 
personál 21. Za všechny sociální pracovníky 22. Za všechny dobrovolníky 23. Za veškerý policejní, 
armádní personál a za všechny hasiče 24. Za všechny, kteří poskytují základní služby 25. Za všechny 
učitele, studenty a pedagogy 26. Za všechny pracující a podnikatele 27. Za všechny nezaměstnané 28. 
Za Svatého otce, biskupy, kněze a jáhny 29. Za všechny zasvěcené muže a ženy 30. Za církev 31. Za 
ukončení pandemie a obnovu našeho sociálního a ekonomického života. 
Podle nařízení vlády z 26. 4. 2021 se bohoslužby a  náboženská shromáždění se 
konají bez omezení za dodržení těchto opatření: přítomní musí v kostele 
dodržet rozestupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů jedné domácnosti, mít 
nasazený respirátor, před vstupem do vnitřních prostor si vydezinfikovat ruce. Vraťte se 
znovu do svých kostelů na mši sv. 
Výsledky postní almužny: Soběchleby: 5976,- Hlinsko: 921,- Charita Hranice děkuje 
všem farníkům, kteří odevzdali pokladničku se svou almužnou. V Hranickém děkanátu se 
vybrala rekordní částka 130 560 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří se do postní 
almužny zapojili. Stejně děkuje Charita Bystřice pod Host. kde se vybralo 61754,- Z 
Blazic: 889,-Kč. 
Ohlášky před sňatkem: v sobotu 8. května uzavřou v Soběchlebích svátostné manželství 
Denisa Kojecká, řím. katol. z Býškovic a Martin Greš, řím. katol. z Kelče. 
Vzpomínková bohoslužba na události konce II světové války v Dolních Nětčicích bude 
v pondělí 3. května v Soběchlebích. Úklid kostela má tento týden Bezuchov.

BOHOSLUŽBY OD  2. DO 8. KVĚTNA 2021

neděle 2. května 
5.neděle velikonoční 

18:00 růženec

Soběchleby 
Hlinsko 
Blazice 
Bezuchov

7:30 
7:40 
9:00 

10:30

za + rodiče Vaňkovy, dceru Elišku, ž. a + rodinu 
za ž. a + rod. Benešovu a Sehnalovu a duše v oč. 
za + Aloise Jakubce 2 + rodiče, sourozence a ž. r. 
za farníky a členy hasičského sboru z farnosti

pondělí  3. května Soběchleby 17:30 poděkování za konec války a záchranu mužů z DN. 

 středa 5. května Blazice 17:30 za BP a ochranu sv. Floriána pro obec Sovadinu

čtvrtek 6. května Hlinsko 
Soběchleby

17:30 
20:00

mše sv. 
adorace svaté hodiny / po západu slunce

pátek 8. května 
první pátek

Lhotsko 
Soběchleby

13:30 
17:30

mše sv. 
za Boží pomoc v zaměstnání / 17:00 adorace

sobota 8. května 
P. M. Prostřednice

Soběchleby 11:00 
17:00

svatební obřad 
za úspěšné ukončení studia/ v 18:00 růženec

neděle 9. května 
6.neděle velikonoční 

18:00 růženec

Hlinsko 
Blazice 
Soběchleby

7:40 
9:00 

10:30

za farníky 
za + Miroslava Pospíšila, ž. a + rod. 
za + Janu a Jiřího Volfovy
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