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Soběchleby, Blazice a Hlinsko 
6. neděle velikonoční - 9. května 2021

S radostným zvoláním zvěstujte, hlásejte po celém světě: Pán 
vykoupil svůj lid. Aleluja. 

1. čt. Sk 10, 25-26. 34-35. 44-48 * I na pohany byl vylit dar Ducha svatého. 
Žalm 98 * Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů. 
2. čt. 1 Jan 4, 7-10 * Bůh je láska. 
Evangelium: Jan 15, 9-17 * Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí život. Úryvek z Ježíšovy řeči při 
poslední večeři shrnuje základní myšlenky oné dlouhé závěti: lásku Otce k Synovi, lásku Syna k učedníkům, vzájemnou 
lásku učedníků, lásku, která se zcela obětuje, lásku k Božímu vyvolení, lásku jako odpověď člověka, lásku, která se 
vtěluje v zachovávání přikázání a v  „zůstávání“, tj. ve vzájemnou důvěrnost mezi Kristem a učedníky. Měrnou jednotkou 
křesťanské lásky je úplnost samotného Krista. Starozákonní rovnici „miluj bližního jako sama sebe“ nahrazuje Jan 
paradoxní rovnicí „jak jsem já miloval vás“. Láskou nekonečnou, láskou bez hranic a výjimek. „Po Bohu hleď na každého 
člověka jako na Boha.“ 

Putování ikony sv. Josefa bylo zahájeno v předvečer svátku sv. 
Josefa, dělníka v pátek 30. dubna po mši sv. v Soběchlebích. Rodina 
nebo i manželé mají týden ve svém domě ikonu sv. Josefa u které se 
každý den modlí podle textů z brožurky. Předání ikony další rodině je 
opět v pátek večer při mši sv. a rodina, která prožila týden se sv. 
Josefem, bude jemu zasvěcena. K putování ikony zvu i farníky 
z Blazic a Hlinska. Zapište se do rozpisu v Soběchlebích nebo na 
email. * Zbývá nám pevně věřit, že v dnešní době chce Pán 
nasměřovat naše srdce, rodiny, farnosti, diecéze a Církev na svatého 
Josefa.  Podle sv. papeže Jana XXIII. si Bůh přeje, aby se svatému 

Josefovi vzdávala úcta. Nastal čas zasvětit se svatému Josefovi! Bůh říká své Církvi, že 
musíme pozvat sv. Josefa do boje s cílem bránit manželství a rodinu, povýšit morálku a 
získat duše opět pro Ježíše Krista. Přijměte sv. Josefa do svých rodin. * Svátky v týdnu: 
13. 5. Nanebevstoupení Páně, 14. 45. sv. Matěje 

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ ve čtvrtek 13. května je 
zasvěcený svátek, přijďte na mši sv. jako v neděli. Jde o událost, která 
se stala 40 dní po Ježíšově vzkříšení. Podobně jako vzkříšení má i 
nanebevstoupení zásadní význam v životě křesťanů. Ježíš Kristus svým 
vzkříšením ukázal, že má moc i nad smrtí. Člověk, který věří v Ježíše 
jako v Božího Syna, zakouší toto vzkříšení v osobním životě. Jde o 
osobní obrácení a vzkříšení ze hříchů. 40 dní po Velikonocích Ježíš 
vystoupil do nebe, odkud přišel. Zdůraznil, že křesťan, ačkoliv zůstává 
na zemi, má duchovně hledět na nebe a všechno, co dělá, má být 
zaměřeno na Boží království, které je v nebi. * Svatodušní novéna: po 
Ježíšově nanebevstoupení apoštolové spolu s Marií setrvávali na 

modlitbách až do Letnic, kdy je naplnil Duch sv. Proto se věřící před Letnicemi modlí a prosí, 
aby Duch svatý vstoupil do jejich srdcí, a oni byli naplněni novým životem. Modlitba novény 
začíná v pátek po Nanebevstoupení Páně a trvá do svatodušní vigilie, která bude v sobotu 
22.května od 20:00 v Soběchlebích. 
Svátek Panny Marie Fatimské 13. května, se letos kryje se Slavností Nanebevstoupení Páně. 
Fatimská pobožnost začne v Soběchlebích v 18:00 modlitbou růžence online z Fatimy, 
následuje mše sv. ze slavnosti a po ní Korunka anděla. Panna Maria Fatimská vyzývá 
k obrácení, k pokání, k modlitbám za hříšníky. Fatimské pobožnosti jsou příležitostí modlit se 
za hříšníky a jejich obrácení. Využijte tuto možnost každého 13. v měsíci ve farním kostele 
v Soběchlebích. 
Růžencový maraton. Na přání Svatého otce se v měsíci květnu modlíme denně růženec 
ukončení pandemie a za obnovení společenských a pracovních aktivit. K vedení mariánské 
modlitby bylo vybráno třicet poutních míst po celém světě, jedno pro každý den v měsíci.  
Také v našich farnostech se již týden modlíme ve spojení se Svatým otcem každý den 
v 18:00 růženec za ukončení pandemie: Mše sv. začínají v 17:30. V 17:20 je pobožnost ke sv. 
Josefovi, mše sv. po ní v 18:00 růženec, litanie a Regina Coeli. Modlitbu růžence 
v Soběchlebích vedou: neděle Soběchleby, pondělí Dolní Nětčice, úterý Bezuchov a 
Oprostovice, středa Soběchleby, čtvrtek farář, pátek Horní Nětčice, sobota Radotín. 
V Blazicích a Hlinsku se modlíme, kdy je tam mše sv. V ostatní dny se scházejte při 
májových pobožnostech, ale zachovejte čas v 18:00 na modlitbu růžence. Konejte také 
májové pobožnosti v kaplích, ale ne na úkor mše sv. ve farním kostele. Mše sv. je na 
prvním místě.  
Úmysly a místa modlitby růžence se Svatým otcem následující dny v květnu vždy v 18:00. neděle 9. 
května, Svatá chýše v Loretu, Itálie - za všechny seniory * pondělí 10. května, svatyně Panny Marie v 
Knocku, Irsko - za všechny chudé bez domova a ty co žijí v nouzi * úterý 11. května, svatyně P. Marie 
chudých, Banneux, Belgie - . Za všechny, kteří žijí sami, a ty, kteří ztratili naději * středa 12. května, P. Marie, 
Matky Afriky, Alžír - za všechny, kteří žijí sami a ty, kteří ztratili naději * čtvrtek 13. května, svatyně P. Marie 
Růžencové, Fatima, Portugalsko - za všechny vězněné * pátek 14. května, svatyně P. Marie Uzdravující, 
Vailankanni, Indie - za všechny vědce a instituce lékařského výzkumu, * sobota 15. května, svatyně P. Marie, 
Královny míru, Medžugorje, Bosna - za všechny migranty * neděle 16. května, katedrála P. Marie, Sydney, 
Austrálie - za všechny oběti násilí a obchodu s lidmi  
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc květen 2021: Modleme se za pokojné řešení sporu 
na Ukrajině, jeho oběti a ty, které zasáhla bolest. 
Sbírka na pronásledované křesťany v zemích Blízkého východu: se má konat na výzvu našich biskupů v neděli 
9. května, kdy si připomínáme Den modliteb za pronásledované křesťany. Finanční prostředky z této sbírky jdou na 
pomoc trpícím křesťanům na územích, která ovládali islamističtí extrémisté. Z důvodu pozdního vyhlášení bude 
v našich farnostech tato sbírka v den Slavnosti Nanebevstoupení Páně ve čtvrtek 13. května.

BOHOSLUŽBY OD  9. DO 16. KVĚTNA 2021

neděle 9. května 
6.neděle velikonoční 

18:00 růženec z 
Loreta

Hlinsko 
Blazice 
Soběchleby

7:40 
9:00 

10:30

za farníky 
za + Miroslava Pospíšila, ž. a + rod. 
za + Janu a Jiřího Volfovy

pondělí  10. května Soběchleby 17:30 za Boží pomoc, ochranu a dar zdraví 

 středa 12. května Blazice 17:30 mše sv

čtvrtek 13. května 
Nanebevstoupení  

Páně, Fa[mská

Hlinsko 
Soběchleby 

16:30 
18:00

za + Libuši Tomkovou, za ž. a + rodinu  
modlitba růžence z FaGmy,  mše sv. za + rodiče 
Smolkovy, dceru, ž. a + r. * korunka anděla 

pátek 14. května 
Svátek sv. Matěje

Lhotsko 
Soběchleby

13:30 
17:30

mše svatá 
za + Ludmilu Ryškovu, manžela, 2 + rodiče, ž. r.

sobota 15. května Soběchleby 18:00 za dar víry a zdraví pro švagrovou Ivu

neděle 16. května 
7.neděle velikonoční 

18:00 růženec

Hlinsko 
Blazice 
Soběchleby

7:40 
9:00 

10:30

mše sv. 
za farníky 
za + Filipa Jančíka, 2 + rodiče, dar zdraví, ž. a + r.
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