
 
Informátor pro římskokatolické farnosti 

Soběchleby, Blazice a Hlinsko 
13. neděle v mezidobí - 27. června 2021 

Všechny národy, tleskejte rukama, jásejte Bohu radostným hlasem. 
1.čt. Mdr 1,13-15; 2, 23-24 * Ďáblovou závistí přišla smrt na svět. 

Žalm 30 * Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. 

2. čtení: 2 Kor 8, 7.9.13-15 * Co vám přebývá, přispěje chudým v nedostatku. 
Evang. Mk 5, 21-43 * Děvče, říkám ti, vstaň!  Dva Ježíšovy mocné činy jsou zde srostlé do 
jednoho celku. Společným prvkem obou příběhů je potřeba víry člověka a Ježíšova suverénní 
odpověď na projevenou víru. Tato odpověď (uzdravení) není určena širokému davu jako 
senzace, ale právě těm, kdo víru prokázali. Proto Ježíš přikazuje mlčet o mocném činu. 

BOHOSLUŽBY OD  27. ČERVNA DO 11. ČERVENCE 2021 
NEDĚLE 27. ČERVNA 

 12. neděle v mezidobí 
Hlinsko 
Blazice 
Soběchleby 

7:40 
9:00 

10:30 

mše sv. 
za + rodiče Hradilovy, 2 + rodiče, BP pro ž. rod. 
za obrácení k Bohu, dar víry pro živou rodinu 

pondělí  28. června 
pam. sv. Ireneje 

 

Soběchleby 14:00 
15:30 

requiem a pohřeb + Jindřišky Jančíkové 
requiem a pohřeb + Ladislava Rakovského 

úterý 29. června 
Sl. sv. Petra a Pavla  

Blazice 
Soběchleby 

16:30 
18:00 

mše sv. - volná intence 
mše sv. - volná intence 

středa 30. června Lhota 18:00 mše sv. 

čtvrtek 1. července Soběchleby 19:30 adorace Svaté hodiny – první čtvrtek 

pátek 2. července Soběchleby 17:30 mše sv. – volná intence 

sobota 3. července 
mariánská sobota 

 

Soběchleby 16:00 mariánské večeřadlo, radostný a bolestný 
růženec, 16:40 mše sv. za ž. a + členy ž. růžence 

NEDĚLE 4. ČERVENCE 
 14. neděle v mezidobí 

Hlinsko 
Blazice 

7:40 
9:00 

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

pondělí 5. července Soběchleby 8:00 mše sv. – volná intence 

středa 7. července Hlinsko 17:30 mše sv. – volná intence 
čtvrtek 8. července Blazice 17:30 mše sv. – volná intence 

pátek 9. července Soběchleby 17:30 mše sv. – volná intence 

sobota 10. července  8:00 poutní zájezd na Velehrad a primici ve St. Městě 

NEDĚLE 11. ČERVENCE 
 12. neděle v mezidobí 

Hlinsko 
Blazice 
Soběchleby 

7:40 
9:00 

10:30 

mše sv. - volná intence 
za farníky 
za ž. a + r. Hapalovu a Dohnálkovu a duše v oč. 

Svátky: 28.6. pam. sv. Ireneje, biskupa a muč.. 29. 6. Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů. 30.6. 

Svátek Výročí posvěcení katedrály. 3.7. Svátek sv. Tomáše, apoštola.  5.7. Slavnost sv. Cyrila a 

Metoděje, patronů Evropy.  6.7. sv. Marie Goretti, panny a muč. * Zápis úmyslů na mše sv. ve 

II. pololetí je vždy po večerní mši sv. v sakristii. Zapište si prosím volné úmysly v tomto týdnu. 

Pobožnost Svaté hodiny se koná první čtvrtek v měsíci kdykoli po západu slunce. Má svůj 

původ v Ježíšově přání ve zjevení sv. Markétě Marii Alacoque, která se ve svém životopise 

několikrát zmiňuje o svaté hodině v noci ze čtvrtku na pátek jako o hodině největší milosti 

a „nevysvětlitelných přízní“. Adorace Sv. hodiny bude ve čtvrtek od 19:30 v Soběchlebích.¨ 

První pátek v červenci: od 17:00 adorace, zpovídání i ve čtvrtek při adoraci. 17:30 mše sv. 

SLAVNOST SV. PETRA a PAVLA, apoštolů, úterý 29. června. Doporučený zasvěcený 
svátek. Bohoslužby jsou v Blazicích v 16:30 a v Soběchlebích v 18:00. Přijďte na mši sv.  

Svátek nám staví před oči dva apoštoly, svatého Petra a Pavla, sloupy 

církve, jak je nazýváme. O církvi v Krédu vyznáváme, že je "jedna, 

svatá, všeobecná a apoštolská". Apoštolové a apoštolství tak patří k 

podstatě církve. Na počátku Petrova života s Kristem stojí Ježíšovo 

povolání být s ním, jít za ním a u Pavla Ježíšovo mocné světlo a 

otázka "Proč mě pronásleduješ?". Víme také, že slovo apoštol 

znamená "poslaný", což o našich dnešních světcích platí bezezbytku. 

Hlásali evangelium až k prolití krve. Apoštolem je však i ten, kdo se 

ke Kristu neustále vrací, aby s ním na opuštěném místě nebo v samotě vězení sdílel radosti 

svého poslání. Do církve jsme byli ve křtu povoláni i my, každý zcela originálním způsobem. 

Pokud je naše víra v tuto apoštolskou církev opravdová, pak i my máme být s Kristem, nést 

evangelium ve věrném svědectví a všechno své úsilí zaměřovat jenom na něj.  

Liturgie slavnosti sv. Petra a Pavla: Svatí apoštolové Petr a Pavel prolili za církev svou 
krev; měli podíl na kalichu utrpení Páně, a stali se Božími přáteli. 

1. čt. Sk 12, 1-11 * Teď vím jistě, že Pán mě vytrhl z Herodových rukou! 
Žalm 34 * odp. Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. 
2. čt. 2 Tim 4, 6-8.17-18 * Teď mě už jen čeká věnec spravedlnosti. 
Evangelium - Mt 16, 13-19 * Ty jsi Petr, tobě dám klíče od nebeského království. 

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy. 
Dny lidí dobré vůle na Velehradě 4. a 5. července 2021 

Dny lidí dobré vůle proběhnou v téměř tradičním duchu. Hlavním 

tématem 22. ročníku je poděkování všem, kteří stále bojují proti covidové 

pandemii. Současně oslavy připomenou rok sv. Josefa, 170. výročí 

narození Antonína Cyrila Stojana a 100. výročí jeho jmenování 

olomouckým arcibiskupem a také 1100. výročí úmrtí sv. Ludmily, první 

české světice. Neděle 4. července od 14:00 výstavy a prezentace na 

Stojanově gymnáziu. * 15:00 Mladí fandí Velehradu, pódium na hřišti ZŠ 

* 15:00 mše sv. v bazilice, Mezinárodní setkání vozíčkářů. * 19:30 Večer lidí dobré vůle - 

Slavnostní koncert. 21:00 adorace v basilice, 23:00 mše sv. * Pondělí 5. července: 

NÁRODNÍ POUŤ VELEHRAD 2021: mše sv. v 6:30, 7:30 v bazilice, 8:30 mše svatá 

novokněží České republiky. 10:30 – pontifikální mše svatá na nádvoří před bazilikou, hlavní 

celebrant: Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský, káže Mons. Vojtěch Cikrle, 

biskup brněnský. Mši vysílá ČT 2. Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří. 

Kyvadlová doprava na Velehrad, osobní auta nechat na odstavných parkovištích. 

Vyhlášení mimořádné sbírky ve farnostech Soběchleby, Blazice a Hlinsko. Finanční 

sbírka při nedělních mších sv. 4. července bude poslána na účet diecézní charity Brno, 

která pomáhá v místech přírodního neštěstí na jižní Moravě, po ničivém tornádu.  

Poutní zájezd z našich farností bude v sobotu 10. července 2021. Navštívíme dopoledne nový 

kostel sv. Vojtěcha v Otrokovicích, poutní Velehrad a v 15.00 primice ve Starém Městě. Zájemci 

zapište se v sakristii. Odjezd v 8:00. Návrat do 19:00. Oběd zajištěn. Cena bude upřesněna. 

Ikona sv. Josefa putuje v našich farnostech. Přijměte do svých rodin sv. Josefa, jeho 

ochranu a požehnání. Zapište se do rozpisu v Soběchlebích. Předání ikony je vždy v pátek 

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