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7. neděle velikonoční - 16. května 2021

Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám. Mé srdce k tobě mluví, má tvář 
tě hledá; hledám tvou tvář, neskrývej svou tvář přede mnou. Aleluja. 
1. čt. Sk 1,15-17, 20-26 * Je nutné, aby se jeden z nich stal spolu s námi 
svědkem zmrtvýchvstání. 
Žalm 103 * Hospodin si zřídil na nebi trůn. 
2. čt. 1 Jan 4, 11-16 * Kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm. 
Evangelium: Jan 17, 11b- 19 * Aby byli jedno jako my. Jednota učedníků ústí do „plnosti 
radosti“ Ježíšovy. Takto obdarovaní učedníci pak mohou zůstávat ve světě - tj. nemusí se 
jej bát a uzavírat se před ním, ale zároveň „nebýt ze světa“ - tj. nesplynout s ním a své 
jednání nechat určovat Duchem Ježíšovým. O takovéto setrvávání však musí být 
„posvěceni“ pravdou, tj. Ježíšovým slovem, jeho zvěstí a posláním. Ke slovu však musí 
jako jeho dovršení přistoupit ještě Ježíšovo vlastní „zasvěcení“ - smrt na kříži  

Svátky v týdnu: 20. 5. pam. sv. Klementa M Hofbauera, kněze. * 22.5. sv. Rity z Cascie. 
Svatodušní novéna: po Ježíšově nanebevstoupení apoštolové spolu s Marií setrvávali na 
modlitbách až do Letnic, kdy je naplnil Duch sv. Proto se věřící před Letnicemi modlí a prosí, 
aby Duch svatý vstoupil do jejich srdcí, a oni byli naplněni novým životem. Modlitba novény 
začala v pátek po Nanebevstoupení Páně a trvá do svatodušní vigilie, která bude v sobotu 22. 
května od 20:00 v Soběchlebích. Zapojte se v modlitbě o nové vylití darů Ducha svatého. 
Dostáváme Ducha svatého k tomu, abychom byli k užitku Bohu, a ne abychom měli o 
jeden skvělý nástroj víc a dělali ve světě to, co bychom chtěli. Veškeré působení učedníků 
je vázáno na vybavení Duchem. Apoštolové sice chodili s Ježíšem, ale to nestačilo.* Pro 

první křesťany byl Duch svatý jedinou výbavou, kterou měli do života. * Křesťan, který 
chce plnit vůli Boží jen vlastními silami, nemůže být úspěšný.* Ti, kdo žijí podle těla, jsou 
obráceni pouze na svět a na sebe, žijí jen podle svých lidských schopností a tudíž i 
neschopností a ohraničení. * S Duchem se nedá manipulovat. (P. Aleš Opatrný, Credo).  

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. 
Růžencový maraton za ukončení pandemie se modlíme na přání Svatého otce každý den 
v měsíci květnu v 18:00. Modlitby jsou postupně vysílány z třiceti mariánských poutních 
míst po celém světě. V Soběchlebích se tak modlíme každý den. Pokud je mše sv. začíná v 
17:30 a po ní  v 18:00 se  spojíme přes internet a promítací plátno s konkrétním místem 
modlitby. 
Modlitbu růžence v Soběchlebích vedou: neděle a středa Soběchleby, pondělí Dolní 
Nětčice, úterý Bezuchov a Oprostovice, čtvrtek Radotín, pátek Horní Nětčice,. Scházejte 
se také při májových pobožnostech, ale zachovejte čas v 18:00 na modlitbu růžence. 
májové pobožnosti nekonejte na úkor mše sv. ve farním kostele. Mše sv. je na prvním 
místě! 
Úmysly a místa modlitby růžence se Svatým otcem následující dny v květnu vždy 
v 18:00. neděle 16. května, katedrála P. Marie, Sydney, Austrálie - za všechny oběti násilí a 
obchodu s lidmi * pondělí 17. května, bazilika Neposkvrněného Početí, Washington, USA 
- za všechny světové představitele a vedoucí mezinárodních organizací * úterý 18. 
května, svatyně Panny Marie Lurdské, Francie - za všechny lékaře a zdravotní sestry * 
středa 19. května, svatyně Meryem Ana (Efes), Turecko - za všechny lidi ve válce a za 
světový mír * 
čtvrtek 20. května, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, Kuba - Za všechny lékárníky 
a zdravotnický personál * pátek 21. května, svatyně Panny Marie z Nagasaki, Japonsko -
 za všechny sociální pracovníky * sobota 22. května, svatyně Panny Marie v Montserrat, 
Španělsko - za všechny dobrovolníky * neděle 23. května, svatyně Notre Dame du Cap 
(Trois Rivières), Kanada - Za veškerý policejní, armádní personál a za všechny hasiče. 
Putování ikony sv. Josefa v našich farnostech bylo zahájeno v předvečer svátku sv. 
Josefa, dělníka v pátek 30. dubna po mši sv. v Soběchlebích. Záměrem je povznést úctu ke 
sv. Josefovi a pomoci rodinám pochopit, co znamená být rodinou. Skrze společnou 
modlitbu před ikonou sv. Josefa se můžeme vrátit k věcem, na které jsme zapomněli: 
trávit společně čas, modlit se spolu, rekreovat se spolu. Možná nás to ještě nenapadlo, ale 
Svatá rodina se v domku v Nazaretě nejen modlila, ale i bavila. Museli 
dělat věci, z nichž jim bylo i veselo! Pro rodiny je důležité, aby měli 
"Vzor" toho, co znamená být zbožnou, radostnou, veselou rodinou - a 
takovou byla rodina, kterou tvořily Ježíš, Marie a Josef. Zasvěcení sv. 
Josefovi je svěření svého života do rukou našeho duchovního otce, aby 
nám on, spolu s Pannou Marií, pomáhal růst ve svatosti v našich 
rodinách a pak i ve farnosti a celé církvi. Chtěl bych povzbudit zvláště 
všechny muže, otce, aby se staly pro své rodiny tím, čím byl Josef v té 
své: hlavou rodiny, mužem spravedlivým, který miluje svou manželku, 
nezříká se ani neutíká od výchovy svých dětí, starostlivě vydělává na živobytí a nadto 
počítá s Bohem, který mu vnukne ve správný okamžik správné rozhodnutí. Vždyť 
„Hospodinovo prokletí spočívá na domě svévolníka, jeho požehnání na obydlí 
spravedlivých“ (Př 3, 33). Přijměte sv. Josefa do svých rodin a budete požehnaní. 
K putování ikony zvu i farníky z Blazic a Hlinska. 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. 
Setkání PRF a ERF Soběchleby a Blazice bude v úterý večer v Soběchlebích. Sejdeme 
se již v 18:00 při modlitbě růžence v kostele a pak na faře. Zvu i zástupce z Hlinska, kteří 
jste byli v ERF nebo PRF. * Modlitby matek se scházejí k modlitbě v Soběchlebích každý 

BOHOSLUŽBY OD  16. DO 23. KVĚTNA 2021

neděle 16. května 
7.neděle velikonoční 

18:00 růženec

Hlinsko 
Blazice 
Soběchleby

7:40 
9:00 

10:30

za + rodiče Krajčí, ž. a + rodinu 
za farníky 
za + Filipa Jančíka, 2 + rodiče, dar zdraví, ž. a + r.

pondělí  17. května Soběchleby 17:30 za Boží požehnání a dar zdraví pro bratra

 středa 19. května Hlinsko 
Blazice

15:00 
17:30

requiem a pohřeb + Ludmily Mikové z Hlinska 
mše sv.

pátek 21. května Lhotsko 
Soběchleby

13:30 
17:30

mše sv. 
za + Víta Klvaňu, ž. a + rodinu a duše v očistci

sobota 22. května Soběchleby 20:00 za farníky - svatodušní vigile

NEDĚLE 23. května 
SLAVNOST SESLÁNÍ 
DUCHA SVATÉHO 

 sbírka na církevní 
školy

Hlinsko 
Blazice 
Soběchleby 
Soběchleby

7:40 
9:00 

10:30 
18:00

mše sv. 
mše sv. 
za živou a + r. Zelovu a Novákovu a duše v očistci 
růženec



pátek po mši sv. * Celonoční modlitební maraton v kostele v Hranicích za ukončení 
pandemie v pátek 21. května v kostele v Hranicích od 18.30 do 8:00 v sobotu ráno. * CPR 
Jitřenka Hranice zve na pouť rodin do Boňkova ke kapli Nejsvětější Trojice v neděli 30. 
května. 14:30 modlitba růžence, 15:00 pobožnost k Nejsv. Trojici a piknik na louce 
z vlastních zdrojů. 
Úklid kostela a fary v Soběchlebích má tento týden Radotín.
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