
 
Informátor pro římskokatolické farnosti 

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

Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám, tys má pomoc, 
nezavrhuj mě, neopouštěj mě, Bože, můj Spasiteli! 

1.čtení: Ez 17, 22 - 24 * Povyšuji nízký strom. 

Žalm 92 * Dobré je chválit Hospodina. 

2.čtení: 2 Kor 5, 6-10 * Stůj co stůj usilujeme o to, abychom se líbili Pánu. 

Evang: Mk 4, 26-34 * Je menší než všechna semena a přerůstá všechny jiné zahradní rostliny. 

Podobenství mají pomoci porozumět světu víry: jde o obraznou řeč a nelze je vykládat doslova. 

Boží království není ani člověk, ani semeno, ale „je to s ním podobně, jako když…“ Hořčičné 

semínko z dnešního podobenství (Sinapis nigra, hořčice černá) může vyrůst i do výšky 2,5 m 

BOHOSLUŽBY OD  13. DO 20. ČERVNA 2021 
NEDĚLE 13. ČERVNA 

 11. neděle v mezidobí 
Fatimský den 

Hlinsko 
Hor.Nětčice 
Soběchleby 

7:40 
8:00 

17:00 

za živé a + jmenovce a ctitele sv. Antonína 
za farníky a občany Horních Nětčic 
růženec, mše sv. za BP pro ž. rodinu, adorace 

pondělí  14. června Soběchleby 17:30 mše sv. – volná intence 

středa 16. června Hlinsko 17:30 mše sv. – volná intence 

čtvrtek 17. června Blazice 17:30 mše sv. – volná intence 

pátek 18. června Soběchleby 17:30 za + Josefa Masného - 1. výročí úmrtí 

sobota 19. června Hlinsko 17:30 mše sv. s nedělní platností 

NEDĚLE 20. ČERVNA 
 12. neděle v mezidobí 

Blazice 
Soběchleby 

9:00 
15:00 

za farníky 
na poděkování za dar kněžství a svěřené duše 

ČERVEN JE MĚSÍC NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA. 

„Důležitý význam pro úctu k Ježíšovu Srdci měla zjevení sv. Markétě 

Marii Alacoque (1647-1690). Při těchto zjeveních jí Ježíš odevzdal 

poselství lásky a milosrdenství pro církev a všechny lidi. Všichni, kdo 

žijí v souladu s jeho láskou dostávají od Ježíše dvanáct zaslíbení: 

1. Dám jim všechny milosti potřebné pro jejich stav.  * 2. Vnesu pokoj do 
jejich rodin. * 3. Potěším je v jejich trápeních. *  4. Budu jim v životě 
bezpečným útočištěm, zvláště v hodině smrti. *  5. Vyleji hojnost 
požehnání na všechno jejich konání. *  6. Hříšnici najdou v mém Srdci 
zdroj milosti a nekonečné moře milosrdenství. *  7. Lhostejné duše se stanou horlivými. *  8. 
Horlivé duše dosáhnou velké dokonalosti. *  9. Požehnám domům, kde bude vystaven a 
uctíván obraz mého Nejsvětějšího Srdce. * 10. Kněžím dám dar, že obrátí i nejzatvrzelejšího 
člověka. * 11. Jména šiřitelů této úcty, budou zapsána v mém Srdci a nikdy z něj nebudou 
vymazána. * 12. Všem, kteří budou přijímat svaté přijímání na první pátek v měsíci nepřetržitě 
po devět měsíců, slibuji milost pokání při umírání: nezemřou v nemilosti ani bez svátosti. 
Mé Srdce jim bude bezpečným útočištěm v posledních chvílích života. 

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. 

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. 

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 tento týden Oprostovice. 
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