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Soběchleby, Blazice a Hlinsko  
Seslání Ducha Svatého - 22. května 2021 

Duch Páně naplňuje celý svět, všechno udržuje a obnovuje, 
promlouvá k národům všech jazyků.  

1.čt.Sk 2,1-11 * Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit.  
Žalm 104 * Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země! 
2.čt. Řím 8, 8-17 * Všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové. 
Evang. Jan 14,15-16,23b-26 * Duch svatý nás naučí všemu. Duch sv. je dnes představován 
v úloze dokonalého tlumočníka Kristova slova. On má „naučit“ a „připomenout“. Druhé sloveso, 
typické v biblickém jazyku, odkazuje na živé uplatnění jeho slova a na jeho živou přítomnost, 
především v liturgické „památce“. Proto Jan soustřeďuje kolem textu o Duchu neobyčejnou a 
velmi silnou výzvu k lásce. Láska plodí mystické společenství s Bohem, které vyjadřuje Ježíš 
příslibem důvěrnosti: „Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek“. 

 BOHOSLUŽBY OD  23. DO 30. KVĚTNA 2021 
NEDĚLE 23. května 

SLAVNOST SESLÁNÍ 
DUCHA SVATÉHO 

 sbírka na církevní školy 

Hlinsko 
Blazice 
Soběchleby 
Soběchleby 

7:40 
9:00 

10:30 
17:30 

mše sv. 
za + rodiče Vaňkovy, ž. a + rodinu 
za živou a + r. Zelovu a Novákovu a duše v očistci 
adorace a v 18:00 růženec za ukončení pandemie  

pondělí  24. května Soběchleby 17:30 za Boží pomoc a ochranu v nemoci pro maminku 
 středa 26. května Blazice 17:30 za živé a + členy živého růžence z Blazic 
čtvrtek 27. května Hlinsko 17:30 mše sv. - volná intence  
pátek 28. května Soběchleby 17:30 mše sv. - volná intence 
sobota 29. května Soběchleby 17:15 mše sv. - volná intence 

NEDĚLE 30. května 
SLAVNOST  

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
sbírka na farnost  

Blazice 
Soběchleby 
Kladníky 
Soběchleby 

9:00 
10:30 
15:00 
18:00 

mše sv. 
za BP pro živou rodinu Nevyjelovu 
za farníky, živé a + občany z Kladník - poutní 
růženec za ukončení pandemie 

Svátky v týdnu: 24. 5. pam. P. Marie, Matky církve * 26.5. pam. sv. Filipa Neriho, kněze * 27. 5. 
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. * Růžencový maraton za ukončení 
pandemie se stále modlíme každý den v  květnu v 18:00. Mše sv. začíná v 17:30 a po ní je 
v 18:00 růženec. V Soběchlebích se spojíme přes promítací plátno s konkrétním místem 
modlitby. Přicházejte do Soběchleb jako na májovou, je stále měsíc P. Marie. V neděli a středu 
ze Soběchleb, pondělí D.Nětčice, út. Bezuchov, Oprostovice, čt. Radotín, pátek Hor.Nětčice. 
Úmysly a místa modlitby růžence se Svatým otcem následující dny v květnu vždy v 18:00.  
neděle 23. května, svatyně Notre Dame du Cap (Trois Rivières), Kanada - za veškerý policejní, 
armádní personál a za všechny hasiče * pondělí 24. května, svatyně P. Marie Lurdské v Nyaunglebin 
(Myanmar - Barma) - za všechny, kteří poskytují základní služby * úterý 25. května, národní svatyně 
P. Marie Ta' Pinu, Malta - za všechny učitele, studenty a pedagogy * středa 26. května, P. Marie 
Guadalupské, Mexiko - za všechny pracující a podnikatele * čtvrtek 27. května, svatyně Matky Boží 
v Zarvanycji, Ukrajina - za všechny nezaměstnané * pátek 28. května, svatyně černé Madony v 
Altöttingu, Německo - za Svatého otce, biskupy, kněze a jáhny * sobota 29. května, P. Marie, Matky 
Libanonu, Harissa, Libanon - za všechny zasvěcené muže a ženy * neděle 30. května, P. Marie 
Růžencové z Pompejí - za církev * pondělí 31. května - Vatikánské zahrady Řím 

Památka Panny Marie, Matky církve byla zavedena papežem 
Františkem v r. 2018 a slaví se v pondělí po Seslání Ducha Svatého. * Je 
pouze jedna Panna Maria, která je Matkou Božího Syna. S tím souvisí 
různost názvů, které jí dává církev, aby vyjádřila její velikost i mimořádné 
dary, kterými ji Bůh obdaroval pro zásluhy svého Syna a také k našemu 
dobru. Podobně je tomu i při každém novém svátku, který je ustanoven v 
souvislosti s potřebou doby. Panna Maria je Kristova matka, kterou z kříže 
odporučil Janovi (jako zástupci církve) slovy: "Hle, Matka tvá". Ona, je 
tedy i Matkou církve, která je mystickým tělem jejího Syna, do něhož jsme 
křtem včlenění i my. Jako Matka chce pro všechny své děti to největší 
dobro, pro které Ježíš zemřel na kříži - život věčný v Božím království. V modlitbě se 
pozastavím se nad svým vztahem k Matce Marii, k mystickému tělu Krista, k osobám 
Nejsvětější Trojice a zamyslím se nad tím, co chci a co budu pro to dělat.* Bože, milosrdný 
Otče, Tvůj jednorozený Syn ustanovil na kříži svou Matku, Pannu Marii, také naší Matkou; dej, 
ať s její láskyplnou pomocí Tvá církev stále roste svatostí svých členů a shromažďuje v sobě 
všechny národy. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou 
v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen 
Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie COVID-19 

Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši, díky Bohu se situace, která více než na půl roku 
zásadním způsobem ochromila běžný život naší společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně 
vrací k normálu. Byla to pro nás všechny zkouška víry, důvěry v Pána, ale také příležitost 
k přehodnocení životních priorit, každodenní rutiny a obrovská šance využít všechny ty dary, 
které byly doposud skryty. Pro mnohé z nás to byla doba, kdy jsme si z lidského hlediska sáhli 
na dno, kdy onemocnělo a zemřelo nemálo našich blízkých a přátel. 
Jsme vděční a děkujeme všem těm, kteří se jakkoli podíleli na tom, že naši bližní měli 
potřebnou lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní péči. Jsme rádi, že i Církev zde přiložila ruku 
k dílu, což není nic navíc, protože služba Bohu a služba člověku je do ní vepsána samotným 
Zakladatelem. Nyní, jak se zdá, svítá na lepší časy, a je na místě opatrný optimismus. K němu 
také patří návrat k bohoslužbám v jejich normální podobě. Technické prostředky byly v době, 
kdy pandemie doléhala plnou silou, důležitým nástrojem, jak zachovat alespoň něco a nějakým 
způsobem z toho, co činí Církev Církví, totiž „ecclesia“ – shromáždění. Avšak je potřeba mít 
stále na mysli, že skutečné fyzické shromáždění při bohoslužbě je nenahraditelné. Proto si Vás 
dovolujeme povzbudit, abyste se postupně vraceli do kostelů, pochopitelně při zachování 
příslušných hygienických opatření a s potřebnou mírou opatrnosti. Sledování mše svaté 
v televizi a na sociálních sítích, nechť je nadále k dispozici nemocným a těm, kteří do kostela 
nemohou. Je však načase, abychom si my ostatní opět připomněli, že svěcení svátečního dne 
je jedním z přikázání Desatera a že ke svátečnímu dni patří i účast na bohoslužbě. Je rovněž 
na místě, abychom projevili Bohu vděčnost za překonání této vlny pandemie a přicházeli do 
kostela poděkovat trvale a pravidelně s ještě větší horlivostí než dříve. Radostnou zprávou je, 
že můžeme opět chválit Pána i zpěvem. * Na setkání kolem Kristova oltáře se těší a ze srdce 
žehnají.                 Biskupové Čech, Moravy a Slezska           Nepomuk, 18. května 2021 
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. 
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 27.5. se slaví v naší zemi od r. 2015. Má 
nás posilnit v úsilí o svatost a podnítit k intenzivní modlitbě za posvěcení kněží. Pro duchovní 
je výzvou k  věrnému usilování o osobní posvěcení, v úplném odevzdání se Bohu a Církvi. 


