
 
Informátor pro římskokatolické farnosti 

Soběchleby, Blazice a Hlinsko 
16. neděle v mezidobí - 18. července 2021 

Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Budu s radostí 
přinášet oběti,chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré. 

1. čt. Jer 23, 1-6 * Já sám shromáždím zbytky svého stáda a vzbudím nad nimi pastýře. 

Žalm 23 * Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. 

2. čt. Ef 2, 13-18 * Jen on je náš pokoj: obě dvě části (židy i pohany) spojil vjedno. 

Evang. Mk 6,30-34 * Byli jako ovce bez pastýře. Ježíšova péče o učedníky naráží na tísnivou 

situaci velkého zástupu, který je „jako ovce bez pastýře“. To je východisko k pochopení 

tohoto textu i jeho pokračování v rozmnožení chlebů a ryb: Kristus se ujímá svého lidu. 

BOHOSLUŽBY OD  11. DO 18. ČERVENCE 2021 
NEDĚLE 18. ČERVENCE 
 16. neděle v mezidobí 

Hlinsko 
Blazice 
Soběchleby 

7:40 
9:00 

10:30 

mše sv.  
za + Jaromíra Purgeta, manželku, ž. a + rod. 
za farníky 

pondělí 19. července Soběchleby 8:00 mše sv. 

úterý 20. července Blazice 17:30 na poděkování Bohu za stavitele chrámu 

středa 21. července Blazice 
Hlinsko 

15:30 
17:30 

requiem a pohřeb + Stanislavy Hlavičkové 
mše sv. 

pátek 23. července Soběchleby 17:30 za + Aleše Krestu – 1. výročí úmrtí  

sobota 24. července Hlinsko 15:30 na poděkování Bohu za dar života a víry BP pro ž.r. 

NEDĚLE 25. ČERVENCE 
 17. neděle v mezidobí 

Blazice 
Soběchleby 

9:00 
10:30 

za + rodiče Jančíkovy, ž. a + rodinu 
za + Jaroslava a Pavla Oravovy, ž. a + rod. 

Svátky: 22.7. Svátek sv. Marie Magdaleny. 23.7. sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy, 25. 

7. sv. Jakuba, apoštola. * Nedělní mše sv. v Hlinsku bude již v sobotu 24.7. v 15:30 s nedělní 

platností. * Úmysly na mše sv. ve II. pololetí se zapisují vždy po večerní mši sv.  

Římskokatolická farnost Blazice vás srdečně zve na oslavu 
233 let od posvěcení farního kostela Povýšení svatého 

Kříže v Blazicích v úterý 20. července 2021  
17:30 - modlitba růžence, příležitost ke zpovědi  
18:00 - děkovná mše sv. za farnost a účastníky slavnosti. 
Kostel Povýšení svatého Kříže v Blazicích byl vystavěn péčí 

Náboženského fondu v letech 1784 – 1788. Byl benedikován 

(požehnán) soběchlebským děkanem Matějem Kuntzeremn 20. července 1788. 

První Světový den prarodičů a seniorů. Papež František vyhlásil poprvé Světový den 

prarodičů a seniorů. Slavit se bude pravidelně čtvrtou neděli v červenci, v blízkosti liturgické 

památky sv. Jáchyma a Anny, Ježíšových prarodičů, která v letošním roce připadá na 25. 

července 2021. Za motto Svatý otec zvolil slova: „Já jsem s vámi po všecky dny“ (Mt 

28,20). které má být příslibem naděje, kterou si mladí a senioři mohou navzájem projevovat. 

Motto je zcela v duchu přání sv. Otce, aby nejstarší a nejmladší generace rozvíjela vzájemné 

vztahy a aby prarodiče vnímali odpovědnost za předávání víry v rodině. Se Světovým dnem 

prarodičů a starých lidí jsou také spojeny plnomocné odpustky. 

"Duch svatý ještě dnes  podněcuje v seniorech moudré 

myšlenky a slova: jejich hlas je cenný, neboť chválí Boha a 

uchovává kořeny národů. Připomínají nám, že stáří je darem a 

prarodiče jsou spojujícím článkem mezi různými generacemi, aby 

mladým lidem předávali zkušenosti života i víry. „Na staré lidi se 
mnohdy zapomíná, nepamatujeme na toto bohatství předávaných 

a uchovávaných kořenů. Proto jsem se rozhodl ustavit Světový 

den prarodičů a seniorů, který se v celé církvi bude konat každou 

čtvrtou neděli v červenci, v blízkosti liturgické památky sv. 

Jáchyma a Anny, Ježíšových prarodičů,“ prohlásil papež František ve své promluvě po 

modlitbě Anděl Páně letos 31. ledna a dodal: „Je důležité, aby se prarodiče setkávali 

s vnuky a naopak, protože, jak říká prorok Joel, prarodiče před svými vnuky sní a mají 

vidění, kdežto vnuci poté, co načerpají z prarodičů sílu, jdou dál a prorokují.“  
K oslavě Světového dne seniorů a nemocných Svatý otec také zveřejnil své poselství a 

rovněž modlitbu - její text je k dispozici níže. Vyhlásil také možnost získat plnomocné 

odpustky. Za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, svaté přijímání a modlitba na 

úmysl papeže) je mohou pro sebe nebo pro duše v očistci získat věřící, kteří se při této 

příležitosti zúčastní papežské mše ve Vatikánu anebo jiných oslav po celém světě. Pro 

získání odpustků stačí také strávit přiměřené množství času návštěvou nebo virtuálním 

kontaktem se staršími lidmi v nouzi nebo v obtížné situaci. A odpustky mohou získat i 

staří lidé, nemocní a všichni, kdo z vážných důvodů nemohou opustit své domovy a 

obětují své modlitby, bolesti a utrpení milosrdnému Bohu, když se duchovně zúčastní 

oslav tohoto světového dne, zejména papežské liturgie přenášené médii.  
 

Modlitba k prvnímu Světovému dni prarodičů a seniorů 25. července 2021 

Děkuji ti, Pane, za útěchu tvé přítomnosti: i v časech osamocení jsi ty mou 
nadějí a důvěrou, jsi mi skálou a útočištěm od mládí! Děkuji ti, že jsi mi dal rodinu a 
požehnal mi dlouhým životem. Děkuji ti za chvíle radosti i těžkostí, za sny, které se 
v mém životě již splnily, i za ty, které mě teprve čekají. Děkuji ti za tento čas obnovené 
plodnosti, ke kterému mě voláš. Dej mi, Pane, více víry, učiň mě nástrojem svého 
pokoje, nauč mě, jak objímat ty, kdo trpí víc než já, jak nepřestávat snít a o tvých divech 
vyprávět novým generacím. Chraň a veď papeže Františka a církev, aby světlo 
evangelia dosáhlo až na konec světa. Sešli svého Ducha, Pane, ať obnoví svět, aby se 
utišila bouře pandemie, chudí došli útěchy a skončily se války. Podpírej mě v mé 
slabosti a pomáhej mi žít naplno každý okamžik, který mi dáváš, v jistotě, že ty jsi se 
mnou po všechny dny až do konce věků. Amen. 
 

Pomoc postiženým na Jižní Moravě pokračuje sbírkou do označených pokladniček v našich 

kostelích. Dosud jsme darovali: Hlinsko 17080,- Lhota 5060,- Blazice 13538,- Soběchleby 16700,-  

Přímluvy a modlitby za oběti ničivých bouří a tornáda na Hodonínsku a Břeclavsku:  

- Modleme se za všechny, kteří byli zasaženi ničivými bouřemi a tornádem na jižní Moravě. 

- Prosíme Tě, aby v těchto těžkých hodinách a dnech nelezli u Tebe útěchu a pomoc. Ať 

najdou potřebnou sílu na opravu a znovuvybudování svých domovů a obcí.  

- Modleme se za také oběti této přírodní katastrofy, prosíme, abys jim byl milosrdným 

soudcem a přijal je do své nebeské náruče. 

- Prosíme Tě za nás za všechny, abychom byli jakýmkoliv způsobem nápomocni těm, kdo, 

to nyní nejvíce potřebují a prokázali svou štědrost a vzájemnou solidaritu. 

 

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210623papez-ke-dni-prarodicu-strezte-koreny-predavej-viru-mladym-a-pecujte-o-nejmensi
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