
Stále upírám oči na Hospodina, vždyť on mé nohy vysvobodí z léčky. Obrať se ke mně a 
smiluj se nade mnou, vždyť já jsem tak sám, a tak ubohý! 

1. čt. - Ex 20, 1-7 * Zákon byl dán skrze Mojžíše. 
Žalm - Žl 19, 8.9.10.11 * Pane, ty máš slova věčného života.  
2. čt. - 1 Kor 1, 22-25 * Kážeme Krista ukřižovaného.  
Evangelium: Jan 2, 13 -25 * Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím. 
Očištění chrámu je prorockým znamením očisty a prohloubení tehdejšího náboženského 
života. Namísto náboženství smíšeného se zištností Ježíš přináší postoj k Bohu zbavený 
sobeckých zájmů. Tento nový postoj není už soustředěný na viditelný chrám jakožto místo 
Boží přítomnosti. Novým chrámem je nyní samotné Ježíšovo tělo. Jako byl stan během 
putování pouští místem setkání s Bohem, tak je nyní Ježíš „stanem“ setkávání. Tuto novou 
Boží přítomnost v Ježíši Kristu je však možné poznat jen díky světlu vzkříšení. 

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. V době omezení účasti na bohoslužbách děkujeme za vaše 
dary, podporu a modlitby. 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. Pokud máte obavy z většího počtu lidí na bohoslužbách 
v neděli, přijďte ve všední den. Využijte možnosti svátosti smíření před mší sv. a sv. přijímání 
i v neděli po KC. 
Modlitba	k	sv.	Josefovi:	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.	
Slovo arcibiskupa Graubnera ke zpřísněným opatřením: Milí bratři a sestry, 
rozhodnutím vlády se počínaje pondělkem 1. března 2021 zpřísňují některá opatření v boji 
proti pandemii. Omezení dotýkající se bohoslužeb zůstávají stejná jako v předchozích 
týdnech: Obsazenost maximálně 10 % kapacity, povinnost užívat respirátory nebo 
zdravotnické roušky, dodržovat rozestupy 2 metry, desinfekce rukou, omezení společného 
zpěvu. Naléhavě vás žádám, abychom tato opatření důsledně dodržovali. Važme si toho, 
že se dále můžeme setkávat, byť v omezené míře. Obcházeni a nerespektování opatření 
není uměním ani hrdinstvím, ale naopak hazardem s lidskými životy.  
V některých farnostech se všichni nedostanou na mši svatou každou neděli. Využívejte, 
prosím, i všedních dnů k účasti na mši svaté či aspoň k tiché adoraci. 
Pokračujme v modlitbě růžence na úmysl ukončení pandemie a obrácení lidských 
srdcí k Bohu každý den večer ve 20.00 hodin, jak jsme k tomu vybídli už dříve spolu 
s ostatními biskupy. S důvěrou a nadějí v Boží pomoc a jeho milosrdenství prosme o 
přímluvu naše české a diecézní patrony i naše kandidáty blahořečení. Kéž tento mimořádný 
způsob prožívání postní doby přispěje k našemu posvěcení a připraví nás na velikonoční 

radost.  K tomu ze srdce žehná          + Jan Graubner, arcibiskup olomoucký 
POSTNÍ DOBA je příležitostí k duchovní obnově, sebeovládání a kajícnosti. 
Přijďte na Křížovou cestu každou neděli v 15:00 v Soběchlebích. * Vedení 
nedělních KC: 7.3. senioři, 14.3. děti a mladí, 21.3. ze Simře, farní rada, 
28.3. modlitby matek (triduum). 2.4. Velký pátek ve 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.  

Opět vás zveme na Fatimskou pobožnost v sobotu 13. března 2021
 ve farním kostele v Soběchlebích.

15:30 - modlitba bolestného růžence s fatimskými zpěvy, svátost smíření 
16:00 - mše sv. po ní adorace s modlitbou korunky anděla z Fatimy.
Úklid farního kostela v Soběchlebích probíhá v době pandemie ve čtvrtek každých 14 dní. 
Rozpis úklidu: 18.3. Oprostovice, 1.4. Soběchleby I., 8. 4. Soběchleby II.  
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc březen 2021: Modleme 
se za všechny lidi, kteří trpí vzácným onemocněním, a zvláště se modleme za trpící děti. 
„Nemocný člověk je vždycky daleko víc než diagnóza. Láskyplná blízkost otevírá brány 
naději – a rovněž uzdravení. Situace nemoci nás upomíná na zásadní postoj člověka: umět 
se svěřit – bratru a sestře i Jinému s velkým „J“, který je naším nebeským Otcem. A 
upomíná nás také na hodnotu blízkosti, stávání se bližním, jak nás tomu učí Ježíš 

Madona Assumpta 
   Informátor pro římskokatolické farnosti  
       Soběchleby, Hlinsko a Blazice 
     3. neděle postní - 7. března 2021             Jeruzalémský chrám v době 
Ježíše.

 BOHOSLUŽBY OD 7. DO 14. BŘEZNA 2021

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

pondělí 8. března Soběchleby 17:30 za + z rodiny Skříčilovy a Látalovy a ž. rod.

středa 10. března Blazice 17:00 mše sv. nebude

čtvrtek 11. března Hlinsko 17:00 mše sv. – volná intence mše sv.

pátek 12. března Lhotsko 
Soběchleby

13:30 
17:30

mše sv. 
za Boží požehnání, dar víry a zdraví pro ž. rod.

sobota 13. března 
Fabmský den

Soběchleby 
Hlinsko

15:30 
17:30

za + rodiče Horákovy, ž. a + rodinu / fabmská 
za + Miroslava Maťu, rodiče, d. v oč. a živ. rod.

neděle  14. března 
4. neděle postní 

Blazice 
Soběchleby 
Soběchleby

9:00 
10:30 
15:00

za farníky 
za + rodiče Pechovy, ž. a + rodinu 
Křížová cesta - děti, mladí, adorace, četba písma



v podobenství o milosrdném Samaritánovi (Lk 10,25–37). Jak velmi uzdravuje pohlazení v 
příhodné chvíli! Však o tom víte lépe než já. V případě vzácných onemocnění je výjimečně 
důležité utvářet solidární sítě mezi rodinnými příslušníky pacientů, které brání jejich 
osamocenosti a napomáhají výměně zkušeností a rad. Ujišťuji o své blízkosti nemocným, 
jejich rodinám a zejména dětem. Buďte s nemocnými, trpícími dětmi, modlete se za ně, 
dejte jim pocítit pohlazení Boží lásky, něhu... A také zkuste léčit děti modlitbou..., když se 
vyskytnou tyto nemoci, o kterých se nic neví, které mají špatnou prognózu. Modleme se za 
všechny lidi, kteří trpí vzácným onemocněním, a zvláště se modleme za trpící děti.“ (papež 
František) 
Zemřel P. František Lízna, jezuita a vězeňský kaplan, ve čtvrtek 4. března 2021 ve večerních 
hodinách ve věku nedožitých 80 let. Poslední rozloučení se koná v pátek 12. března při mši 
svaté v 15:00 v jezuitském kostele Nanebevzetí P. Marie v Brně. Pohřeb bude přenášet TV 
Noe.
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