
Přispěj nám, Bože, na pomoc a shromáždi svůj lid, abychom chválili tvé svaté jméno. 
1. čt. - Dt 18, 15-20 * Vzbudím jim proroka a vložím svoje slova v jeho ústa. 
Žalm 95 * Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! 
2. čt. - 1 Kor 7, 32-35 * Panna se stará o věci Páně, aby byla svatá. 
Evang.: Mk 1,21b-28 * Učil jako ten, kdo má moc. Toto je zásadní charakteristika Ježíšova 
učení, kterou evangelium demonstruje na Ježíšových činech. V tomto případě ukazuje moc 
jeho učení osvobozením člověka od pout zla, jež on sám ani jeho okolí nemůže zlomit. 

Svátky v týdnu: 2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu 5.2. pam. sv. Agáty, panny a mučed. 
6.2. pam. sv. Pavla Mikiho a druhů, mučed. * Bohoslužby bude farář kvůli zdravotnímu 
stavu, sloužit zatím jen v Soběchlebích. Do Hlinska a Blazic budou dojíždět kněží 
z Rajnochovic. Znovu prosím o obsazení volných intencí. Využijte k účasti také mše sv. 
v sobotu večer s nedělní platností v 17:00 v Soběchlebích. * Úklid kostela v Soběchlebích má 
tento týden má Radotín. * Svátost pomazání nemocných se letos nebude bude udělovat při 
svátku Panny Marie Lurdské 11. února, ale až po zklidnění pandemie Covid 19. Kdo by však 
ze starších a nemocných chtěl tuto svátost přijmout velmi rád vám posloužím a navštívím 
nemocné i doma. 
Sv. Blažej patří mezi nejznámější světce, i když historicky zaručených informací je 
poskrovnu. Byl biskupem v Sebaste v Arménii, dnešní Sivas v Turecku. Za císaře Lucinia 
podstoupil mučednickou smrt roku 316.  Je mu přičítán zázrak, který se stal těsně před jeho 

stětím: přistoupila k němu vdova s polomrtvým chlapcem, kterému uvízla v krku rybí kost. Ta 
se po Blažejově požehnání uvolnila. Proto se v den jeho svátku prosí hlavně o ochranu před 
nemocemi krku. Světec se stal ochráncem nemocných krčními chorobami a církev tuto tradici 
potvrdila liturgickým obřadem, který se koná s názvem "svatoblažejské požehnání. 
Adorace prvního čtvrtku v měsíci tento týden v Soběchlebích nebude. Můžete se připojit 
k adoraci od 20:00 na Tv Lux nebo přijít na adoraci na první pátek od 17:00, také ke zpovědi. 
Liturgie slova svátku Uvedení Páně: 1.čt. Mal 3,1-4 * Přijde do svého chrámu Pán, 
jehož hledáte. * Žalm 24 Hospodin zástupů, on je král slávy! * 2. čt. Žid 2,14-18 * 
Musel se ve všem připodobnit bratřím. * Evangelium: Lk 2,22-40 * Moje oči uviděly tvou 
spásu.  

Svátek Uvedení Páně do chrámu 2. února  lidově Hromnice. Dříve 

končívala doba vánoční. Připomíná se událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 
dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. Tento 
svátek je obohacen symbolem žehnání svící. „Světlo k osvícení pohanům a sláva 
Izraele“. Tato prorocká slova pronáší Simeon, když bere do náručí Dítě Ježíše. 
Zároveň předpovídá, že „Pánův Mesiáš“ uskuteční svoje poslání jako znamení, 
„kterému se bude odporovat“ Co se týká Marie, jeho Matky, také ona bude mít 
osobně podíl na utrpení svého božského Syna. * Bohoslužba začne žehnáním 
svící před kostelem a průvodem. Po kázání půjdou matky z farnosti s hořící svící ofěru (průvod kolem oltáře). 
Děkují tak za své děti a obětují je Bohu jako P. Maria Ježíše. Mše sv. budou v Blazicích a Soběchlebích a budou 
obětovány za matky a jejich děti. Svůj dar za mši sv. a příspěvek za hromničku vložte do sbírky při mši sv.  
Poděkování Charity Hranice: S velkou vděčností a radostí posílám informaci o výsledku Tříkrálové sbírky. V 
celém hranickém děkanátu se Bohu díky podařilo získat 747 684Kč. Díky nasazení všech, kterým záleží na 
charitním díle, je výtěžek v letošním roce zvláštních nároků polovinou loňské rekordně vykoledované částky. 
Výsledky sbírky z jednotlivých obcí našich farností: Soběchleby - 10886,- Hor. Nětčice – 3540,- Dol. Nětčice – 
4573,- Oprostovice 1800,- Bezuchov - 3923,- Radotín - 8780,- Žákovice - 4190,- 
Hlinsko - 3510,- Kladníky 2731,- Lhota 7050,- 
Pane faráři, prosím předejte svým farníkům pozdravení a poděkování Charity Hranice. Děkuji všem, kteří si vzali na 
zodpovědnost kasičky, děkuji dárcům, propagátorům, modlitebním podporovatelům "Tříkrálovky". Děkuji za 
jakoukoli  účast na charitním díle. Spolu s třemi králi vinšuji štěstí, zdraví, dlouhá léta Vám i Vašim farníkům.  S 
úctou Pavlína Trpáková  
Poděkování Charity Bystřice pod Hostýnem. Celkem 199 600,- Kč je výnos ze zapečetěných kasiček na 
veřejných místech v Bystřici pod Hostýnem a okolních obcích. Koledníci za Vámi letos nemohli, proto si velmi 
vážíme této podpory a děkujeme Vám všem, kteří jste pokladničky vyhledali a přispěli. Blazice - 1050,-
Sovadina - 4890,- 
Moc děkuji za spolupráci a vstřícnost zaměstnancům MěÚ Bystřice p/H a obcí regionu i jednotlivcům, kteří se 
ujali zodpovědnosti a umístili na dobu sbírky na úřady, do kostelů, obchodů, trafik a lékáren pokladničky nebo 
se podíleli na propagaci. Letos to byla výzva a my jsme to společně zvládli. Děkuji.     Vladimíra Procházková, 
koordinátorka sbírky 
Covid na Svatém Hostýně. Navzdory nemoci covid-19, která byla pozitivně zjištěna u P. Ježíka, P. Šolce a P. 
Peroutky, provoz baziliky je zachován díky příjezdu P. M. Glasera z Říma a P. L. Arvaje z Brna. Tito dva jezuité 
převzali zabezpečení chodu baziliky až do ukončení karantény, která se vztahuje nejen na nemocné covid-19, 
ale i na zbylé tři kněze, kteří žijí s nemocnými ve společné domácnosti hostýnské Duchovní správy. Nemoc 
zasáhla i naše sestřičky ze sakristie, a tak jsou také izolované u sebe v komunitě. Sestra Petra, která pracovala v 
kuchyni náhle zemřela. Určitě na všechny postižené nemocí covid-19 pamatujeme v modlitbách. Skrze internet 
se můžeme setkat jak na bohoslužbách z Hostýna, tak i na obou růžencích, které jsou v 18.45 a 20.00. Stejně 
jako vy neopouštíte Matku Boží P. Marii Hostýnskou, tak ani ona neopouští vás.  P. Josef Stuchlý SJ, rektor 
baziliky 
Hromniční pouť matek ve Šternberku letos bude! Bohoslužbu bude sloužit biskup Josef Nuzík a bude ji 
přenášet televize Noe 6. února 2021 v 18:00. Připojte se že svých domovů.

Madona Assumpta 
Informátor pro římskokatolické farnosti  

Soběchleby, Hlinsko a Blazice 
4. neděle v mezidobí 31. ledna 2021 

BOHOSLUŽBY OD 31. LEDNA DO 7. ÚNORA 2021

sobota 30. ledna Soběchleby 17:00 mše sv. 

neděle  31. ledna 
4. neděle v mezidobí 

sbírka na farnost

Hlinsko 
Blazice 
Soběchleby

7:40 
9:00 

10:30

mše sv. – volná intence 
mše sv. – volná intence 
za farníky

pondělí 1. února Soběchleby 8:00 mše sv.

úterý 2. února 
Svátek Uvedení Páně

Blazice 
Soběchleby

16:30 
17:30

za matky z farnosti 
za matky z farnosti

středa 3.února Soběchleby 17:30 a nemocné i vyléčené z covid 19

pátek 5. února Soběchleby 17:30 za + rodiče Mikulíkovy, vnuka, dceru BP ž.r.

sobota 6. února Soběchleby 17:00 za farníky

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


