
 
Informátor pro římskokatolické farnosti 

Soběchleby, Blazice a Hlinsko 
12. neděle v mezidobí - 20. června 2021 

Hospodin je silou svého lidu, záštitou spásy svému pomazanému. 

Zachraň svůj lid, Hospodine, a žehnej svému dědictví, pas je a nes je až navěky! 

1. čt.  Job 38, 1.8 -11 * Zde se složí tvé nespoutané vlnobití. 

Žalm 107 * odp. Oslavujte Hospodina, neboť jeho milosrdenství trvá navěky. 

2. čt.  2 Kor 5, 14 -17 * Kdo se stal křesťanem, je novým stvořením. 

Evangelium - Mk 4, 35-41 * Kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr i moře? Po řeči 

v podobenstvích Marek předkládá čtyři zázraky, které budí zdání, že se jedná o kázání 

s názvem: Kdo je Ježíš. První zázrak ukazuje Krista jako vládce nad vodami. Mořské vody, 

jakožto nespoutaný živel člověku nebezpečný, byly považovány za sídlo démonických sil. 

Vládnout nad mořem tedy znamenalo ovládat síly zla. 

BOHOSLUŽBY OD  20. DO 27. ČERVNA 2021 
NEDĚLE 20. ČERVNA 

 12. neděle v mezidobí 
Blazice 
Soběchleby 

9:00 
15:00 

za + Stanislava Hlavičku, rodiče a živou rodinu 
na poděkování za dar kněžství a svěřené duše 

pondělí  21. června Soběchleby 8:00 mše sv. – volná intence 

středa 23. června Hlinsko 17:30 mše sv. – volná intence, z vigilie slavnosti 

čtvrtek 24. června Blazice 9:00 za + rodiče Hradilovy, 2 + rodiče, BP pro ž. rod. 

pátek 25. června Soběchleby 17:00 mše sv. – volná intence 
NEDĚLE 27. ČERVNA 

 12. neděle v mezidobí 
Hlinsko 
Blazice 
Soběchleby 

7:40 
9:00 

10:30 

mše sv. – volná intence 
mše sv. – volná intence 
mše sv. – volná intence 

Svátky: 21.6. pam. sv. Aloise Gonzagy, řeholníka. * 24. 6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele. 
Zápis úmyslů na mše sv. ve II. pololetí je vždy po večerní mši sv. v sakristii. Zapište si prosím 

volné úmysly v tomto týdnu. * Úklid kostela v Soběchlebích mají příští týden Soběchleby I. 

Primice letošních novokněží: Petr Janíček: neděle 27. června v 15:00 v Újezdě u Uničova. 

* Dominik Kovář: sobota 3.července v 15:00 v Lidečku. * Filip Hochman: pondělí 5. 

července v 15:00 v Kyjově. * Václav Škvařil: úterý 6. července v 10:30 ve Vyškově. * 

Michal Staufčík: sobota 10. července v 15:00 ve Starém Městě u Uherského Hradiště. 

Historie mého kněžského povolání? Tu zná především Bůh. Ve své 

nejhlubší podstatě je každé kněžské povolání velkým tajemstvím, je 

to dar, který člověka nekonečně přesahuje. Každý z nás kněží to 

zřetelně zakouší po celý život. Tváří v tvář velikosti tohoto daru 

cítíme, jak ho nejsme hodni. sv. Jan Pavel II. z knihy Dar a tajemství.  

Modlitební triduum matek 25. - 27. 6. 2021 - každého čtvrt roku se 

matky z Hnutí Modlitby matek na celém světě spojují v modlitbách. V 

pátek odprošují Pána za vlastní hříchy. V sobotu se modlí za ty, kteří 

ubližují našim dětem. V neděli Boha chválíme a děkujeme. Texty 

z Písma sv. pátek: Židům 12,4–7,11, sobota: Ezechiel 18,19–22, 

neděle: Žalmy 145,5–9. Zveme matky ke společné modlitbě. Čas 

modlitby si určete a řekněte mezi sebou. 

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 24. června. * Poslední prorok Starého Zákona žil v 1. 

století našeho letopočtu. Jeho svátek se slaví v církvi už od 5. století a je v kalendáři šest měsíců 

před narozením Ježíše Krista. Jméno Jan  znamená Bůh je milostivý. Je 

nazývaný Předchůdce Páně. Podle tradice žili jeho rodiče v judském 

městě Ain Karim nedaleko Jeruzaléma. Otec Zachariáš byl židovský 

kněz a matka Alžběta byla pravděpodobně teta Panny Marie. Ta ji 

navštívila, když ji archanděl Gabriel řekl, že Alžběta čeká syna. Také 

Zachariášovi se zjevil anděl a řekl mu o synově narození. Zachariáš tomu 

nevěřil a oněměl až do jeho narození. Po Janově narození promluvil a 

zazpíval děkovný chvalozpěv Bohu. Po smrti rodičů odešel ve věku 27-

30 let na poušť u Jordánu. Živil se medem divokých včel a kobylkami, 

oblečen byl ve velbloudí kůži a hlásal příchod očekávaného Vykupitele. 

Liturgie slavnosti: ant. Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan, přišel jako svědek, aby 

svědčil o světle a připravil Pánu ochotný lid. * 1. čt. Iz 49, 1-6 * Dám tě národům jako světlo. 

Žalm 139 * Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně. * 2. čt.  Sk 13, 22-26 * Jan kázal 

před příchodem Kristovým. Evang.  Lk 1,57-66.80 * Jeho jméno je Jan.  

Pozvání k účasti na Mezinárodním eucharistickém kongresu v Budapešti 

Pro církev má od jejích počátků veliký význam pouť, tedy putování na místa, kde se ve 
společenství a v modlitbě zvlášť intenzivně setkáváme s druhými i s Pánem. Cílem poutí 
zpravidla bývají chrámy či sanktuária, ale jeden druh pouti překonává hranice konkrétních 
míst. Zaměřuje se přímo na Nejsvětější Svátost oltářní, kdekoliv se kolem ní scházíme. Je 
to eucharistický kongres. Slovo „kongres“ možná zní trochu úředně, ve skutečnosti jde o 
náboženské setkání, které je příležitostí ve společenství prožít a oslavit skutečnost, že 
Eucharistie je největším darem, který nám Pán odkázal. Kromě eucharistických kongresů 
v jednotlivých diecézích či zemích – v České republice byl naposledy před šesti lety – se 
pravidelně koná také kongres mezinárodní, organizovaný Svatým stolcem. Ten nejbližší je 
svolán do Budapešti v termínu od 5. do 12. září letošního roku a papež František plánuje 
osobně předsedat slavnostní závěrečné mši svaté v neděli 12. září.  
Rádi bychom Vás proto do Budapešti co nejsrdečněji pozvali – každého osobně i celá 
farní či jiná společenství. Aby byl eucharistický kongres skutečně světový, musí začínat 
už na úrovni jednotlivých farností. S myšlenkou na to, že se s námi ve stejných chvílích 
spojují křesťané z celého světa, postavme Eucharistii do centra svých společných aktivit. 
Zdůrazněme již letošní oslavy Těla a Krve Páně („Božího Těla“), pořádejme adorace, místní 
poutě i vzdělávací akce, modleme se společně za to, aby mezinárodní eucharistický kongres 
byl bohatým duchovním přínosem pro nás i pro svět.  
Kdo by se chtěl zapojit do české delegace mířící do Budapešti, může sám či přes duchovního 
správce kontaktovat Poutní centrum královéhradecké diecéze, které přípravu cesty 
koordinuje. E-mail: poutnik@bihk.cz nebo telefon: 731598752. Potřebné informace najdete 
rovněž na stránkách www.cirkev.cz. Doufejme, že cestování po Evropě - za předepsaných 
hygienických podmínek – bude bezproblémové. Blíže budou jednotliví účastníci informováni 
podle vývoje. Ostatní věřící vyzýváme, aby se k eucharistickému kongresu připojili modlitbou 
právě ve farnostech či jiných společenstvích.               Vaši čeští a moravští biskupové 

Ikona sv. Josefa putuje v roce sv. Josefa v našich farnostech Velmi si přeji, aby ikona 

vstoupila do všech rodin a domů našich farností a přinesla tam požehnání a duchovní 

obnovu. Zapište se do rozpisu v Soběchlebích nebo na email. Předání ikony je vždy 

v pátek večer při mši sv. Rodina, která prožila týden se sv. Josefem, bude jemu zasvěcena. 

Poutní zájezd připravujeme v sobotu 10. července 2021. Navštívíme nový kostel sv. Vojtěcha 

v Otrokovicích, Velehrad a primice ve Starém Městě. Zájemci zapište se v sakristii. Odjezd 

v 8:00. Návrat do 19:00. Cena bude upřesněna. 

https://primice.cz/index.php/petr-janicek/
https://primice.cz/index.php/dominik-kovar/
https://primice.cz/index.php/filip-hochman/
https://primice.cz/index.php/vaclav-skvaril/
https://primice.cz/index.php/michal-staufcik/
http://www.cirkev.cz/
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