
 
Informátor pro římskokatolické farnosti 

Soběchleby, Paršovice a Blazice 
10. neděle v mezidobí - 6. června 2021 

Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, před 
kým bych se třásl? Moji protivníci a nepřátelé klopýtají a klesají. 

1.čt.: Gn 3,9-15 * Nepřátelství ustanovuji mezi potomstvem tvým a potomstvem ženy. 
Žalm 130 * U Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení. 
2.čt.: 2 Kor 4,13 - 5,1 * Věříme a proto také mluvíme. 
Evangelium - Mk 3,20-35 Markovo líčení Ježíšových sporů s farizeji nachází své prodloužení 
a vyvrcholení v konfliktu se zákoníky a vlastními příbuznými. Jedni ani druzí nechápou, co 
se skutečně děje. Ježíš je suverénním vítězem nad satanem , chce, ale aby na jeho straně 
byli i ti pro které přišel. Proto varuje před hříchem proti Duchu svatému. 

 BOHOSLUŽBY OD  6. DO 13. ČERVNA 2021 
NEDĚLE 6. ČERVNA 

 10. neděle v mezidobí 
Hlinsko 
Soběchleby 
Blazice 

8:00 
10:30 
16:00 

za dar eucharistické úcty - průvod Božího těla 
za + rodiče Králíkovy, ž. a + rodinu 
za farníky - průvod Božího těla 

pondělí  7. června Soběchleby 17:30 mše sv. – volná intence 
čtvrtek 10. června Hlinsko 17:30 mše sv. ze slavnosti NSJ – volná intence 
pátek 11. června 
Sl. Nejsv. Srdce  

Blazice 
Soběchleby 

16:30 
18:00 

mše sv. ze slavnosti NSJ – volná intence 
za +ž. a + rodinu Vaňkovu a Symerskou 

sobota 12. června 
Srdce P. Marie 

adorační den Blazice 

Blazice 
Blazice 
Simře 

9:00 
16:30 
18:00 

za + Antonína Hradila, ž. a + r./ zahájení adorace 
závěr adorace/ mše sv. s nedělní platností 
poutní mše sv. za živé a + rodáky ze Simře 

NEDĚLE 13. ČERVNA 
 11. neděle v mezidobí 

Fatimský den 

Hlinsko 
Hor.Nětčice 
Soběchleby 

7:40 
8:00 

17:00 

mše sv. – volná intence 
za farníky a občany Horních Nětčic 
Fatimská, růženec, mše sv. a korunka anděla 

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v pátek 11. června. Z rozhodnutí Svatého otce se tato 
Slavnost prožívá jako den modliteb za posvěcení kněží. Mše sv. ze slavnosti budou v každé 
farnosti. V Hlinsku již ve čtvrtek, v Blazicích a Soběchlebích v pátek. Po mši 
sv. se koná smírná adorace před NSO, litanie k NSJ a modlitba Nejsladší Ježíši. 
Nejsvětější Srdce Ježíšovo je svátek Boží lásky k člověku. Bůh člověku tvoří 
nové srdce! Od 17. st. se rozšířila úcta k božskému Srdci Páně. Podnětem bylo 
zjevení Marii Markétě Alacoque (1674). Probodené srdce, ovinuté trním, s 
plameny a křížem, symbolizuje Ježíšovu lásku k člověku. Markétě Alacoque bylo řečeno, že 
Ježíš bude žehnat každé rodině, každému příbytku, kde bude uctíván a vzýván...! Křesťan si 
ve svém srdci musí znovu připomínat, že je milovaným Božím dítětem. Každý z nás totiž 
vnitřně o lásce pochybuje a samozřejmě i o lásce Boží. Tuto pochybnost zasel do srdce člověka 
Zlý. Snaží se nám namluvit, že Bůh je nepřítelem naší svobody, že si nepřeje, abychom byli 
šťastní. Snaží se nám namluvit, že Bůh je zachmuřeným a přísným soudcem a nedokáže mít 
pochopení s našimi křehkostmi. Abychom pochopili a opravdově prožili, že jsme milovanými 
Božími dětmi, musíme přijít k Ježíšovu srdci! Ježíši tichý srdce pokorného… 
Poutní mše sv. u kaple sv. Antonína v Simři bude v sobotu 12. června 2021 v 18:00 za ctitele 
sv. Antonína a živé a + rodáky. Mše sv. v Horních Nětčicích bude v neděli 13. června v 8:00. 

Adorační den ve farním kostele v Blazicích v sobotu 12. června  2021 
  9:00 -  mše sv. na zahájení adoračního dne 
15:00 -  modlitba korunky Božího milosrdenství 
16:30 -  ukončení adorace a mše sv. 
Při adoračním dnu je potřeba pokrýt službou adorátorů dobu, kdy je 
vystavena NSO. Od 10:00 do 16:30. Zapište se prosím ze všech obcí farnosti 
na služby. Adorace je pro farnost školou modlitby a příležitostí 
k prohloubení osobního vztahu k Pánu Ježíši, má přispět k Boží oslavě a 
vyprosit nám milostí potřebné k duchovní obnově našich farností, diecéze a 
společnosti. Je to zároveň den modliteb farnosti za bohoslovce v semináři. 
Ať každý farník přijde aspoň půl hodiny adorovat. 

Fatimský den v neděli 13. června 2021 ve farním kostele v Soběchlebích 
17:00 modlitba slavného růžence * mše sv. * adorace s modlitbou korunky anděla.  

Přijďte se modlit za ty, kteří to nejvíce potřebují. 
Pastorační aktivity v měsíci červnu: 8.6. pouť kněží olomoucké arcidiecéze na Sv. 
Hostýně. 11:15 mše sv. adorace. 9.6. pouť ovdovělých od 9:30 na Blatnické hoře v kapli sv. 
Antonína * 11. 6. pouť apoštolátu modlitby na Sv. Hostýně. 10:15 mše sv. P. Pavel Ambros, 
SI. 11:30 meditace v kapli sv. Josefa. * * 20. 6. děkovná mše sv. v 15:00 v Soběchlebích za 
25 let kněžství P. Josefa * 22.6. v 10:00 děkovná mše sv. kněží jubilantů (25let) z Moravy na 
Velehradě * 29.6. Slavnost apoštolů sv. Petra a Pavla.* Zapisujte si na mše sv. na II. pololetí. 
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. 
JÁHENSKÁ A KNĚŽSKÁ SVĚCENÍ: Jáhenské svěcení přijmou v katedrále sv. Václava v 
Olomouci v sobotu 19. 6. 2021 v 9.30 tito kandidáti jáhenství: Gelnar Lukáš z farnosti Velehrad, 
Fiala Pavel z farnosti Dřevohostice, Šary František z Popradu SK. Světitel biskup Josef Nuzík. 
Kněžské svěcení přijmou v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobotu 26. 6. 2021 v 9.30 tito 
jáhnové: Hochman Filip z farnosti Kyjov, Janíček Petr z farnosti Újezd u Uničova, Kovář 
Dominik z farnosti Lidečko, Staufčík Michal z farnosti Staré Město u Uherského Hradiště, 
Škvařil Václav z farnosti 
Vyškov. Světitel arcibiskup 
Jan Graubner. Česká 
provincie TJ - Jezuité 
oznamuje, že v sobotu 26. 6. 
2021 v 10:00 v bazilice na 
Velehradě přijmou kněžské 
svěcení jáhnové Samuel 
Prívara SJ a Petr Hruška SJ. 
Světitel Mons. Tomáš 
Holub. Vyprošujeme 
jáhnům a novokněžím 
hojnost Božích milostí! 
Sbírky z kaplí: Bezuchov 
2495,- Lhota 1674,- Dolní 
Nětčice 940,- Dary na 
Marys Meals 9000,-PB zaplať 

 Sbírky duben/květen  Soběchleby Blazice Hlinsko 
Zelený čtvrtek 1.4. 2190,- 2310,- 1700,- 
Boží hrob – 2. a 3.4 4287,- 725,- 2600,- 
Vigilie vzkříšení 3150,- - - 
Neděle velikonoční 2780/4180,- 1960,- 2450,- 
Pondělí velikonoční 1035,- - 2010,- 
2. ne. velikon. 11.4. 2550,-/2465,- 1894,- 640,- 
3. ne. velikon. 18.4. 1030,-/2914,- 2000,- 660,-- 
4. ne. velikon. 25.4. 2005,-/3135,- 2280,- 950,- 
5. ne. velikon 2.5. 1990,-/2200,- 2360,- 1710,- 
6. ne. velikon. 9.5. 3114,-/2280,- 2263,- 1400,- 
Nanebevst. Páně 13.5. 2690,- 1130,- 923,- 
7. ne. velikon. 16.5. 860,-/2610,- 1745,- 1907,- 
Sesl. Ducha sv. 23.5. 1750,-/5915,- 3145,- 1800,- 
Nejsv. Trojice 30.5. 1545,-/3620,- 2150,- 1860,- 


