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Soběchleby, Blazice a Hlinsko  
Slavnost Nejsvětější Trojice - 27. května 2018 
Trojjediný Bůh, Otec i Syn i Duch svatý, nám prokázal 
své milosrdenství; chvalme a oslavujme ho navěky. 

1.čt. Dt 4,32n * Je to Hospodin, Bůh nahoře na nebi jako dole na zemi; není jiného boha. 
Žalm 33 * odp. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek 
2.čt. Řím 8,14-17 * Dostali jste ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto voláme: Abba, Otče! 
Evangelium: Mt 28, 16-20 * Křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Závěrečné verše 
Matoušova evangelia obsahují trinitární formuli křesťanského křtu, a proto jsou uvedeny 
v dnešní slavnosti. Křest je první a radikální zjevení trinitárního tajemství, které proniká nitro 
člověka a proměňuje ho z tvora na Boží dítě. Tomuto božskému vstupu má odpovídat přilnutí 
věřícího, jenž zachovává všechno, co mu Kristus přikázal. Mezi Nejsvětější Trojici a pokřtěným 
se tedy odehrává rozhovor, který má oduševňovat celou životní pouť. 

 BOHOSLUŽBY OD  30. KVĚTNA DO 6. ČERVNA 2021 
NEDĚLE 30. května 

SLAVNOST  
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

sbírka na farnost  

Blazice 
Soběchleby 
Kladníky 
Soběchleby 

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

na poděkování za dar života a víry a BP pro ž. rod. 
za BP pro živou rodinu Nevyjelovu 
za farníky, živé a + občany z Kladník - poutní 
růženec za ukončení pandemie z Pompejí 

pondělí  31. května 
Navštívení P. Marie 

Soběchleby 
Dol. Nětčice 

17:30 
18:00 

pěší pouť od farního kostela 
za ukončení pandemie a za Dolní Nětčice 

středa 2. června Blazice 17:30 mše sv. 
čtvrtek 3. června 

Sl. Těla a Krve Páně 
Soběchleby 
Soběchleby 

16:30 
17:30 

adorace NSO, svátost smíření 
mše sv. na poděkování za eucharisti, průvod 

pátek 4. června Soběchleby 17:30 za Boží pomoc a dary Ducha sv. při vedení firmy 
sobota 5. června Soběchleby 7:30 za živé a + členy živého růžence 

NEDĚLE 6. ČERVNA 
 9. neděle v mezidobí 

Hlinsko 
Soběchleby 
Blazice 

8:00 
10:30 
16:00 

za dar eucharistické úcty - průvod Božího těla 
mše sv. - volná intence 
za farníky - průvod Božího těla 

Svátky v týdnu: 31. 5. Svátek Navštívení P. Marie 1.6. pam.sv. Justina, mučed. *  3. 6. Slavnost 
Těla a Krve Páně * 5. 6. pam. sv. Bonifáce, biskupa a muč. * Úmysly závěru růžencového 
maratonu za ukončení pandemie: neděle 30. května, P. Marie Růžencové z Pompejí - za 
církev * pondělí 31. května - Vatikánské zahrady Řím. * Úklid kostela a fary - Horní Nětčice. 
První pátek je den úcty a smíru NSJ: od 17:00 adorace a zpovídání. Veďte své děti 
k pobožnosti prvních pátků svým příkladem. * Mariánská sobota je zasvěcena smíru za 
urážky Neposkvrněného Srdce P. Marie, podle výzvy z Fatimy. V Soběchlebích se modlíme 
mariánské večeřadlo: od 7:30 radostný a bolestný růženec, pak mše sv. a krátká adorace. 
Přijďte si vyprosit milost prvních sobot i z Blazic a Hlinska. * Setkání ochotných pomocníků 
na přípravu Božího Těla v Soběchlebích bude v neděli 30.5. po mši sv. v kostele. 
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. 

Víra v jednoho Boha ve třech Osobách je jedním z nejzvláštnějších prvků křesťanství. 
Žádné jiné náboženství toto tajemství nepředkládá k věření. Existence Nejsvětější 
Trojice je dogmatem naší víry. Pouhým lidským rozumem bychom nedošli k této pravdě, 
zjevil nám ji Kristus. Pravda o tajemství Nejsvětější Trojice je pro nás natolik podstatná proto, 
že ukazuje Boha, jaký je sám v sobě. Pán Bůh je jeden ve své přirozenosti, avšak ve třech 
Osobách. Osoby Boží se mezi sebou odlišují reálně tak, že jedna Osoba není druhou. 
Neodlišují se ale přirozeností, ani vlastnostmi a ani činností, která je společná. Mají společnou 
božskou přirozenost, všechny vlastnosti i Boží činnost. Osoby se od sebe odlišují pouze 
původem: Bůh Otec nemá původ v nikom, Boží Syn má původ skrze odvěké a duchové 
zrození z Otce, Duch svatý má původ ze společného dýchání lásky Otce a Syna. První Osobu 
odlišuje otcovství, druhou Osobu synovství a třetí Osobu původ od Otce a Syna. Tolik byla 
katolická teologie schopná definovat na základě textů Písma svatého a děl církevních otců. 

          SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ - BOŽÍ TĚLO 
 V NAŠICH FARNOSTECH 

Mše svaté s eucharistickým průvodem. 
V den Slavnosti Těla a Krve Páně ve čtvrtek 3. června 2021: 

                        Soběchleby v 16:30 adorace, 17:30 mše sv. a průvod Božího těla 
                          V neděli 6. června:  Hlinsko: v 8:00 mše sv. a průvod Božího těla 
                                                                Blazice: v 16:00 mše sv. a průvod Božího těla 
Průvod Božího Těla se koná ke čtyřem oltářům. U prvního, se modlíme za kněze a 
duchovní povolání, u druhého za křesťanské rodiny, u třetího 
oltáře za veřejné činitele a za náš národ. U posledního 
čtvrtého oltáře děkujeme za stvoření, život a Boží pomoc a 
ochranu. Průvod je ukončen v kostele chvalozpěvem Bože 
chválíme Tebe. Slavnost Těla a Krve Páně je naším 
poděkováním za dar eucharistie. Průvodem Božího Těla 
jdeme s Nejsvětější Svátostí žehnat obci, kde žijeme, 
pracujeme a kde žijí naši spoluobčané, kterým máme vyprosit dar víry a radost evangelia.  
ČERVEN JE MĚSÍC JEŽÍŠOVA NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE. Úcta k Srdci Ježíšovu má 
kořeny v Písmu svatém, ve spisech církevních otců a u světců. Ježíš 
představuje své srdce jako zdroj občerstvení a pokoje: „Pojďte ke mně, 
všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe 
mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro 
své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží“. (Mt 11, 28-
30) Důležitý význam měla zjevení Nejsvětějšího Srdce sv. Markétě Marii 
Alacoque (1647-1690). Při těchto zjeveních jí Ježíš odevzdal poselství lásky a milosrdenství. 
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova je letos v pátek 11. června. Z rozhodnutí Svatého otce 
se už několik let tato Slavnost prožívá jako den modliteb za posvěcení kněží. Po každé mši 
sv. v měsíci červnu bude výstav NSO a modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci. 
Pastorační aktivity v měsíci červnu: 8.6. pouť kněží na Sv. Hostýně * 9. 6. pouť 
ovdovělých od 9:30 na Blatnické hoře v kapli sv. Antonína * 12.6. adorační den v Blazicích, 
výstav NSO od 9:00 do 17:00, mše sv. na závěr adoračního dne s nedělní platností. Poutní 
mše sv. u kaple v Simři v 18:00 * 13. 6. poutní mše sv. v kapli sv. Antonína v Horních 
Nětčicích, Fatimská pobožnost a mše sv. v Soběchlebích od 17:00. * 19. 6. jáhenské svěcení 
v Olomouci * 20. 6. děkovná mše sv. v 15:00 v Soběchlebích za 25 let kněžství P. Josefa * 
26.6. kněžské svěcení v Olomouci. * 29.6. Slavnost apoštolů sv. Petra a Pavla. 


