
Pojďme, klaňme se Bohu, poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! On je náš Bůh. 
1.čt.  Job 7, 1-4. 6-7 * Sytím se neklidem do úsvitu. 
Žalm 147 * Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce. 
2.čt. 1Kor 9,16-19.22-23 * Běda, kdybych nehlásal evangelium. 
Evangelium: Mk 1,29-39 * Uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami. Ježíš není 
lékařem. Jeho prvním úkolem je kázat, tedy zvěstovat evangelium. Jeho činy však ukazují, 
že evangelium není bezmocná řeč, ale moc Boží k záchraně člověka. 

Svátky v týdnu: 10.2. pam. sv. Scholastiky, panny. 11.2. P. Marie Lurdské, den nemocných. 
Úmrtí: P. Stanislav Peroutka, SJ. zemřel ve středu 3. února v nočních hodinách 
v Kroměřížské nemocnici ve věku 87 let. Poslední rozloučení se zesnulým se uskuteční ve 
středu 10. února při mši svaté ve 14.30 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém 
Hostýně. Tělo zesnulého bude poté uloženo na hostýnském hřbitově.  
PÁTÝ STUDENTSKÝ PÁTEK se uskuteční v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Hranicích v 
pátek 12. února 2021 Naším milým hostem tentokráte bude otec Petr Utíkal, náš bývalý 
kaplan pro mládež Faťa. Program: 18.30 svátost smíření, 19.00 Mše svatá. Po mši svaté 

Katecheze na téma Potká se katolík a protestant v nebi? (Společenství svatých). Můžete také 
sledovat živý přenos na YouTube - Mládež děkanátu Hranice.  
Papež František o vakcíně proti Covid-19. Papež František v rozhovoru pro italskou 
televizi Canale 5 mluví o očkování proti koronaviru, který vyvolal pandemii, jako o etické 
volbě. Doporučuje všem, aby k němu přistoupili rovněž z úcty k životu a zdraví ostatních. 
Očkování proti koronaviru, se již podrobili papež František i emeritní papež Benedikt 
XVI. Oba dva byli očkováni první dávkou vakcíny Pfizer/BioNTech. 
Výzva otce arcibiskupa. Drazí, vstupujeme do nového roku, který nám přináší mnohá 
výročí. Nebojme se, neznamenají roztříštěnost či konkurenci, ale doplňující se mozaiku. 
Papež František vyhlásil Rok sv. Josefa, aby připomněl 150. výročí vyhlášení sv. Josefa 
Ochráncem církve. Bylo to v době, kdy byl zabrán papežský stát a papež byl bez 
ekonomické základny. Vzpomeňme, že po třicetileté válce byl v roce 1654 sv. Josef 
prohlášen za patrona zplundrované české země. V pandemii, kdy umírá mnoho lidí, 
mysleme na to, že je patronem umírajících. Je ovšem taky patronem rodiny. Rokem rodiny 
nás papež František volá k realizaci Amoris laetitia vydané před pěti lety. 
Rok rodiny začíná na svátek sv. Josefa, který je součástí Svaté rodiny. My slavíme i Rok 
sva- 
té Ludmily, která zemřela před 1100 lety. Ta je matkou první křesťanské rodiny v čele naší 
země.Křest přijala na Velehradě od sv. Metoděje. A my jsme si připomněli 40 let od 
vyhlášení sv. Cyrila a Metoděje spolupatrony Evropy. Ctihodný sluha Boží arcibiskup 
Stojan, který nastoupil do úřadu arcibiskupa právě před sto lety, byl nejen obnovitelem 
Velehradu a Hostýna, ale i náboženského života Moravy. 
I přes státní omezení kvůli pandemii, která silně omezují naši pastoraci, využijme nabízené 
motivy k prohloubení a oživení církve. Zvláště prosím farnosti, kde se A. C. Stojan zasloužil 
o stavbu kostela či fary, nebo zřízení farnosti, aby si to připomněli. Přičinil se o založení 
122 duchovních správ, postavení 139 nových kostelů a 64 far. Významně pomohl s opravou 
159 kostelů a 29 far. Není mu dlužna vděčnost zrovna Vaše farnost?          arcibiskup Jan 

SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH poprvé vyhlásil papež Jan Pavel 
II. v roce 1992. Každý rok připadá na 11. únor, což je den, kdy také 
slavíme svátek Panny Marie Lurdské. Panna Maria se v Lurdech r. 
1858 několikrát zjevila dívce Bernadettě s přáním, aby se lidé více 
modlili, především za obrácení od zla a za hříšníky. Nakonec na 
tomto místě vytryskl léčivý pramen, ke kterému se dodnes sjíždějí 
tisíce poutníků s touhou po uzdravení.  
Máme mnoho způsobů, jak můžeme nemocným pomáhat. Zejména v době 
pandemie Koronaviru. Pokud je nemůžeme navštívit, aby se necítili sami, 
můžeme jim namalovat pěkný obrázek nebo koupit kytičku, vypomoci 
v domácnosti, zatelefonovat. Můžeme ale pomoci i modlitbou. 
Biskupové ve všech diecézích v tyto dny obvykle navštěvují nemocné 
v nemocnicích, setkávají se s lékaři a zdravotníky, slouží mše svaté přímo 
v nemocnicích. Letos to však epidemiologické podmínky neumožňují. 
Z toho důvodu díky moderním komunikačním prostředkům bude přenášena 
mše svatá na programu Televize NOE obětovaná za nemocné, zdravotníky, lékaře a nemocniční 
kaplany. Celebrovat ji bude Mons. Josef Nuzík, pomocný biskup olomoucký a předseda Rady pro 
zdravotnictví při ČBK ve čtvrtek, 11. února 2021 v 18 hod v kapli Televize NOE. Po jejím 
skončení bude krátká diskuse s otcem biskupem a nemocničními kaplany. Všichni věřící jsou 
srdečně zváni k zapojení do modlitby za naše nemocné sestry a bratry a za vyprošení milostí a Boží 
pomoci pro zdravotníky a lékaře, díky sledování této mše svaté. 
Stejně jako každý rok napsal papež František Dopis nemocným, který naleznete na stránkách 
Duchovní služby pro nemocné.

Madona Assumpta 
Informátor pro římskokatolické farnosti  

Soběchleby, Hlinsko a Blazice 
5. neděle v mezidobí 7. února 2021 

BOHOSLUŽBY OD 7. DO 14. ÚNORA 2021

sobota 6. února Soběchleby 17:00 za farníky – za členy živého růžence

neděle  7. února 
5. neděle v mezidobí 

Hlinsko 
Blazice 
Soběchleby

7:40 
9:00 

10:30

mše sv. – volná intence 
mše sv. – volná intence 
za + rodiče Zapletalovy a Boží požehnání

pondělí 8. února Soběchleby 17:30 za + Filipa Štěpána z Oprostovic – 1. výročí 
úmrtí

úterý 9. února Soběchleby 8:00 mše sv.

středa 10.února Blazice 17:30 za + Ladislava Růžičku – 1. výročí úmrtí

čtvrtek 11. února Lhotsko 14:00 mše sv. -  za nemocné a dar zdraví

pátek 12. února Blazice 
Soběchleby

14:30 
17:30

Requiem a pohřeb + Bohumila Pospíšila z Blazic 
za + FranMška Juráně, 2 + rodiče, ž. a + rodinu

sobota 13. února Soběchleby 17:00 za + rodiče, dva syny, dar zdraví a B. ochranu

neděle  14. února 
6. neděle v mezidobí 

Hlinsko 
Blazice 
Soběchleby

7:40 
9:00 

10:30

mše sv. 
mše sv. 
za + Jaromíra Novotného, ž. a + rodinu


