
Ať se ti koří celá země, Bože, ať ti zpívá, ať opěvuje tvé jméno. 
1. čt.- 1 Sam 3,3b-10.19 * Mluv, Hospodine, tvůj služebník poslouchá. 
Žalm - 40 * Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. 
2. čt. - 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20* Vaše těla jsou údy Kristovými. 
Evang: Jan 1,35-42 * Viděli, kde bydlí, a zůstali u něho. Ve střídmých slovech evangelia je 
skryto velké drama hledání a nalézání. Jan Křtitel zde hraje roli důležitého svědka. Galilejští 
rybáři nacházejí Mesiáše a on v nich nachází své spolupracovníky - apoštoly. 

Drazí farníci, zdravotní stav se pomalu lepší. Ve čtvrtek jsem byl na kontrole. CRP je v pořádku, ale dostal jsem druhé antibiotika na 
pokračující zápal plic. Takže léčba ještě nějakou dobu potrvá. Děkuji, že na mě myslíte. P. Josef * Bohoslužby jsou v neděli zajištěné. 
Prosím obsaďte volné intence, ať kněží, kteří přijedou mají od vás na benzin. Počet účastníků v kostele je navýšen na 20%. Využijte 
také mše sv. v sobotu večer s nedělní platností v 17:00 v Soběchlebích, která má volné kapacity. Zejména farníci ze Soběchleb, 
Horních a Dolních Nětčic nebo i okolních farností. Ostatní přijďte v neděli v 10:30. * Úklid kostela v Soběchlebích má tento týden 
Bezuchov. 
Týden modliteb za jednotu křesťanů začíná 18. ledna svátkem P. Marie Matky Jednoty křesťanů a končí 25. ledna, ve svátek 
Obrácení sv. Pavla. Po každé mši sv. zpíváme píseň č. 910 a modlíme se z kancionálu č.031. Modlete se za jednou křesťanů i 
doma. 
Dary pro farnosti: v době omezení počtu účastníků bohoslužeb chybí farnostem pravidelné 
sbírky. Kdo nenavštěvujete bohoslužby, můžete zaslat své dary a příspěvky na účet své farnosti: 
Blazice: č. účtu: 163251613/0300 * Hlinsko č. ú. 3926440329/0800 * Soběchleby č. ú. 
1881219399/0800. Pokud nemáte elektronické bankovnictví, přineste svůj dar do kostela, kde 
jsou pokladničky na potřeby farností. V neděli 24. ledna bude ve všech farnostech mimořádná 
sbírka na potřeby farnosti. V Soběchlebích konkrétně na stavební úpravy na faře. P. Bůh zaplať. 
Tříkrálová sbírka 2021 - klasická tříkrálová koleda byla na území Arcidiecéze 
olomoucké zrušena  ředitelem Arcidiecézní charity Olomouc. K tomuto rozhodnutí vedla 
nepříznivá epidemiologická situace - trvale vysoké počty nemocných. Pro Vás, kterým osud 
Charity Hranice leží na srdci, budou připravena ve vašich obcích veřejně přístupná místa, 
na kterých bude moci až do 24. ledna 2021 přispět do pokladničky tříkrálové sbírky. 
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Madona Assumpta
Informátor pro římskokatolické farnosti  

Soběchleby, Hlinsko a Blazice 
2. neděle v mezidobí 17. ledna 2021 

BOHOSLUŽBY OD 16. DO 24. LEDNA 2021

sobota 16. ledna Soběchleby 17:00 za + Ludmilu Wolfovu – 1. výročí úmr7

neděle  17. ledna 
2. neděle v mezidobí 
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Soběchleby
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10:30

mše sv. – volná intence 
za + Marii a BřeBslava Dostálovy 
mše sv. – volná intence

pondělí 18. ledna Soběchleby 14:30 requiem a pohřeb + FranBška Králíka z D. Nětčic

sobota 23. ledna Soběchleby 17:00 mše sv. – volná intence
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mše sv. – volná intence 
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