
Liturgie slova.: Popřej mi sluchu, Bože, rychle mě zachraň! Buď mi ochrannou skálou. 
1. čt.: Lv 13, 1-2. 45-46 * Malomocný bude bydlet sám a zdržovat se mimo tábor. 
Žalm: 32, * Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany.  
2. čt.: 1 Kor 10, 31-11,1 * Napodobujte mne, jako já napodobuji Krista. 
Evang: Mk 1,40-45 * Malomocenství od něho odešlo a byl očištěn. K tomu je třeba víra 
malomocného a Ježíšův dotyk. Předstoupení před kněze a přinesení oběti jen dotvrdí, že 
k uzdravení došlo. Ježíš tak zjevuje moc evangelia. Jde o potvrzení jeho slov, nikoli o úspěšného 
léčitele. 

Drazí farníci z důvodu mé rekonvalescence po covidu a zápalu plic nejsem ještě schopen 
sloužit v neděli po sobě tři mše sv. Proto bude nedělní mše sv. v Hlinsku přeložena na 
sobotu v 17:30 (jede autobus ze Lhoty i Kladník tam i zpět) a sobotní mše sv. 
v Soběchlebích bude již v 16:00 ( jen po dobu omezení počtu účastníků bohoslužeb). Děkuji 
vám za pochopení. F. 
POSTNÍ DOBA začíná 17. února. Vybízí nás k vnitřní duchovní obnově, větší 
soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. Vstupujeme do 
čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc. V katolické církvi je 
popeleční středa den přísného postu (půst od zdrženlivosti masa od 14 let a újmy v jídle od 

18 do 60 let, tj. jen jednou za den úplné nasycení). Při každé mši sv. se bude udílet popelec, 
abychom všichni začali postní dobu v kajícím duchu. * KŘÍŽOVÉ CESTY budou v neděli 
v 15:00 v Soběchlebích. Po KC bude výstav NSO s modlitbou Korunky a společná četba 
Písma sv. Ve všední dny povedou KC ministranti, nebo kostelníci. První KC v neděli povede 
farář. Pak dle rozpisu. * 
SPOLEČNÁ ČETBA PÍSMA SV. - v době postní se opět spojíme denní četbou kapitoly z 
Písma sv. Začneme každý doma na popeleční středu číst první kapitolu evangelia sv. Jana - 
21kap, a Zjevení Janovo 22 kap. Společné předčítání bude vždy v neděli po křížové cestě. 
Vyjádření generálního sekretáře ČBK k neprodloužení nouzového stavu. V souvislosti 
s neprodloužením nouzového stavu PS Parlamentu ČR dne 11. února 2021 lze v tuto chvíli 
pouze konstatovat, že nouzový stav skončí 14. února 2021 o půlnoci. Nelze ovšem 
předpokládat, že v současné epidemiologické situaci nebudou přijata analogická opatření jinými 
civilními autoritami v rámci jejich kompetencí  a s podobnými účinky. Situaci sledujeme a jakmile 
budou k dispozici nějaké konkrétní informace, zveřejníme je. Za všech okolností platí, že bychom 
neměli opouštět horlivý náboženský život, protože Bůh je stále týž a být s ním v živém vztahu je 
stále stejně zásadní a podstatné. Na druhou stranu mějme na zřeteli, že naše chování nechrání 
nebo neohrožuje jen nás samotné, ale i naše bližní. Důvěřovat Pánu a jednat ohleduplně, to je 
správný postoj současných dní.       P. Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK, Praha, 12. února 
2021  
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby na únor 2021: Modleme se za obyvatele Myanmaru - 
Barmy a tamní představitele, aby společně usilovali o službu společnému dobru a národnímu 
smíření. 
Prožíváme rok sv. Josefa vyhlášený papežem Františkem 8.12.2020. 
Po každé modlitbě růžence přidáme modlitbu z kanc. č.011 V neděli 
po mši sv. zazpíváme píseň 822 nebo 823 a pomodlíme se u oltáře 
nebo sochy sv. Josefa litanie k sv. Josefovi a tuto modlitbu.
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.  
Sbírka Haléř sv. Petra, v neděli 21. února 2020. Výtěžek sbírky bude, jako každý rok, 
odeslán Svatému otci, aby mohl jménem církve pomáhat lidem v nouzi. Svatopetrský haléř 
je znakem účasti všech věřících na dobročinnosti římského biskupa pro světovou církev.  
Poselství papeže Františka k letošní postní době. V textu se papež František zamýšlí nad 
evangelijním úryvkem „Teď jdeme do Jeruzaléma“ (Mt 20,18) a postní dobou jako časem 
obnovení víry, naděje a lásky. Když se ubíráme postní cestou k velikonočním svátkům, 
připomínáme si toho, který se „ponížil a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži“ (Flp 2,8). 
V této době obrácení obnovujeme svou víru, čerpáme z „živé vody“ naděje a otevřeným srdcem 
přijímáme Boží lásku, která nás přetváří v sestry a bratry v Kristu. O velikonoční noci obnovíme 
své křestní závazky, a tak se skrze Ducha Svatého znovu zrodíme jako nové ženy a noví muži. 
Cesta postní dobou, stejně jako cesta křesťanským životem, prochází světlem zmrtvýchvstání, 
které prozařuje city, postoje a rozhodnutí každého, kdo chce jít za Kristem. Podmínkou a 
důkazem našeho obrácení je půst, modlitba a almužna, jak je hlásá Ježíš (Mt 6,1–18). Cesta 
chudoby a odříkání (půst), pomoc a láskyplný přístup ke zraněnému (almužna) a synovský 
rozhovor s Otcem (modlitba) nám umožní vyjádřit upřímnou víru, živou naději a činorodou 
křesťanskou lásku. 

Madona Assumpta 
Informátor pro římskokatolické farnosti  

Soběchleby, Hlinsko a Blazice 
6. neděle v mezidobí 14. února 2021 

BOHOSLUŽBY OD 14. DO 21. ÚNORA 2021

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. 
za + manž. Šindlerovy,2+ rodiče, sourozence,ž.r. 
za + Jaromíra Novotného, ž. a + rodinu

úterý 16. února Soběchleby 17:00 za + Václava Madera - 1. výročí úmrtí

středa 17. února 
Popeleční středa 

přísný půst,  sbírka

Hlinsko 
Blazice 
Soběchleby

16:00 
17:00 
17:30

za farníky 
mše sv.  
za + Františka Wágnera, 2 + rodiče, ž. a + rod.

čtvrtek 18. února Lhotsko 14:00 Mše sv.

pátek 19. února Soběchleby 17:30 za + rodiče Štěpaníkovy, ž. a + rod.

sobota 20. února Soběchleby 
Hlinsko

16:00 
17:30

za farníky 
mše sv.

neděle  21. února 
1. neděle postní 

Sbírka haléř sv. Petra

Blazice 
Soběchleby 
Soběchleby

9:00 
10:30 
15:00

Za + Jaromíra Zemánka, duše v oč., ž. a + rod. 
za + taNnka, živou a + rodinu 
Křížová cesta, adorace, četba písma



Dary na účty farností za toto období: Soběchleby 25050,- 
Blazice 1000,-. Děkujeme vám za finanční  podporu v době omezení počtu účastníků bohoslužeb. 
Příští neděli se koná sbírka haléř sv. Petra. Kdo nechodíte na bohoslužby můžete poslat příspěvek 
pro Svatého otce v obálce po těch, kteří v neděli půjdou na mši sv. Sbírka na farnost bude 
v neděli 28. února.

 Sbírky 2020 Soběchleby Blazice Hlinsko

říjen 10744,- 6224,- 3106,-

listopad 22797,- 7590,- 7422,-

2. ne. adv.      6. 12 1900 / 2284,- 1596,- 1070,-

NP P. Marie   8. 12. 1050,- 250,- 457,-

3. ne. adv.     13. 12. 800 / 2740,- 1596,- 1118,-

4. ne adv.     20. 12. 1230 / 4220,- 1100,- 1600,-

Štědrý den   24. 12. 3230,- 1690,- 1900,-

Naroz. Páně 25. 12. 3900,- 2195,- 1425,-

sv. Štěpán     26. 12. 2088,- - 2485,-

Sv. Rodina     27. 12. 1200,- 995,- 825,-

Misie - kasička 3000,- 1800,- 10420,-
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