
2020
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo

26.4. neděle 3. velikonoční
soukomě Hlinsko - děkanský kostel za živé i zemřelé farníky
soukomě Studnice za rodiče Stodolovy, bratra Ladislava a celý rod

27.4. pondělí po 3. neděli velikonoční
30´ 07:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
30´ 17:00 Hlinsko - děkanský kostel V

28.4. úterý po 3. neděli velikonoční
30´ 07:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
30´ 17:00 Hlinsko - děkanský kostel V

29.4. středa po 3. neděli velikonoční
30´ 07:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
30´ 17:00 Včelákov V
30´ 18:00 Chlum S

30.4. čtvrtek po 3. neděli velikonoční
30´ 07:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
30´ 17:00 Hlinsko - děkanský kostel S
30´ 18:00 Studnice za rodinu Řádkovu a Černou V

1.5. 1. pátek po 3. neděli velikonoční
30´ 07:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
30´ 17:00 s májovou pobožností S

2.5. 1. sobota po 3. neděli velikonoční
30´ 07:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
30´ 8:00 S
30´ 17:00 Hlinsko - děkanský kostel za Hanu Havlíčkovou a rodiny z obojí strany V

3.5. 1. neděle 4. velikonoční

30´ 07:30 Včelákov V
30´ 07:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
30´ 9:00 Hlinsko - děkanský kostel V
30´ 9:00 Studnice za rod Petrů a Odvárků V
30´ 10:30 Chlum S
30´ 10:30 Hlinsko - děkanský kostel pro pozvané    V
 - 14-15 Hlinsko - děkanský kostel věřícím v milosti posvěcující podávání svatého přijímání S
* Svátost smíření i přijetí Eucharistie lze i nadále domluvit s knězem individuálně.

Prosíme o shovívavost, pochopení a respektování platných nařízení vlády.

Pan děkan žehná Svátostným Spasitelem všem z kostela v Hlinsku každý den obvykle v poledne. Vděčně pamatujme …

Zalétejme v duchu často k Vykupiteli před svatostánek, odprošujme, duchovně Jej přijímejme, děkujme, chvalme, prosme.

sv
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po
vě
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 * Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden

sv. Kletus (Anaklet) I., papež a mučedník
sv. Richarius, opat; Panna Maria Matka dobré rady

sv.Zita,panna,vyznavačka; sv.Simeon Jeruzalémský,biskup
bl. Hosanna z Kotoru, panna, T.O.P.

sv.Ludvík Maria Grignion z Montfortu, kněz, T.O.P.
sv.Petr Chanel,kněz SM,mučedník; sv.Jana Beretta Molla,matka rodiny

svátek sv.Kateřina Sienská,panna,učitelka Církve,
T.O.P.,spolupatronka Evropy; Ochrany svatého Josefa

sv.Zikmund Burgundský,král,mučedník (český patron)
sv.Pius V.,papež OP; sv.Josef Cottolengo,kněz SFŘ

sv.Josef Dělník; Jeremiáš,prorok; bl.Petronila,abatyše

Hlinsko - děkanský kostel ADORACE
sv.Atanáš Veliký Alexandrijský,biskup,uč.církve; sv.Viborada,inkluza

Hlinsko - děkanský kostel ADORACE

sv. Filipa a sv. Jakuba Mladšího, apoštolů, mučedníků
Nalezení Svatého Kříže; sv. Alexandr I., papež, mučedník

korunovace Pražského Jezulátka, kostel P. Marie Vítězné Praha

za živé i zemřelé farníky                 pro pozvané

Díky Bohu, P. Marii, nebi, sv. Rozálii, … od pondělí 27.4.2020 jsou mše svaté již slouženy veřejně s nejvýše 15 
přítomnými. Dispens našeho otce biskupa od účasti na nedělní mši svaté trvá. Nedělní mše svaté jsou pouze pro 
POZVANÉ. Mše svaté ve všední dny jsou přístupné všem do nejvýše dovoleného počtu lidí (na odpočítávání).

Blíží se den kněžského svěcení sobota 16.5. našeho jáhna Jakuba Brabence. A k jeho narozeninám 27.4. mu s láskou 
blahopřejeme. Darujme mu květy svých modliteb. Ať Svatá Rodina si jej vede a dokonale připraví ke službě.

Všem věřícím na území Královéhradecké diecéze uděluji dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě s výše 
uvedeným doporučením sledovat přenos z bohoslužby na dálku, včetně duchovního přijímání, a v rámci možností se zapojit 
do řetězce modliteb. Za mimořádně přínosnou zde považuji modlitbu Růžence s pokornou prosbou za obrácení, za 
odpuštění hříchů, za posilu nemocných a těch, kdo o ně pečují. V Kristu Váš
+ Jan Vokál, biskup královéhradecký, čtvrtek 12.3.2020, 16:00 hodin

Děkan P.Marian Sokol  603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš  732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 - 16 hodin.     http://farnosthlinsko.cz/     farahlinsko@gmail.com



Římskokatolická farnost Hlinsko

k: 26.4.

Chlum Studnice Včelákov Vortová

p
ra

vi
d

e
ln

é

Pondělí 17:00 V 7:30 R

Úterý 17:00 V 7:30 R

Středa 7:30 R 18:00 S 17:00 V

Čtvrtek 17:00 S 7:30 R 18:00 V

Pátek 17:00 S 7:30 R

Sobota
  8:00 S

7:30 R
17:00 V

Neděle
  9:00 S

7:30 R 10:30 S 9:00 V   7:30 V
10:30 V

od pondělí 27.4.2020 mše svaté již sloužené veřejně s nejvyšším počtem 15 přítomných
od čtvrtka 12.3.2020 16 hodin

z rozhodnutí našeho královehradeckého biskupa
dispens od účasti na nedělních bohoslužbách

Chlum Studnice Včelákov Vortová

p
ra

vi
d

e
ln

é

Pondělí od 16:30 od 7:00

Úterý od 16:30 od 7:00

Středa od 7:00 od 17:30 16:30 V

Čtvrtek od 16:30 od 7:00 od 16:30

Pátek od 16:30 od 7:00

Sobota
od   7:30

od 7:00
od 16:30

Neděle
od   8:30

od 7:00 na požádání od 8:45 od  7:00
od 10:15

Kněz: S= p. děkan P. Sokol, V= P. Vtípil, R= P. Remeš
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kostel
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Centrum
sv. Jana 

XXIII.
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Hamry
azylový 

dům

nedělní mše svaté pouze pro pozvané

svátost 
smíření

Hlinsko 
kostel

Hlinsko
Centrum
sv. Jana 

XXIII.

Hlinsko 
Drachtinka

Hamry
azylový 

dům



svatá Jana (Gianna, rodné jméno Beretta) Molla   28.4.
*4.10.1922 Magenta, Lombardie, Itálie  †28.4.1962 sobota před nedělí Božího Milosrdenství Monza, Itálie
Jana se narodila 4.10.1922 jako 10. z 13. dětí v městečku Magenta 30 km západně od Milána v Itálii rodičům Albertovi 
Berettovi (*23.9.1881 †10.9.1942) a Marii rozené De Micheilové (*23.5.1886 †30.4.1942). Rodiče byli hluboce věřící 
Lombarďané a členové sekulární větve františkánského řádu. Otec byl vzorný, vyrovnaný, hluboce věřící. Rodiče se podle 
možností každý den účastnili mše svaté. Eucharistie byla pro ně středem a zdrojem síly. Večer se rodina modlila růženec. 
Bydleli Milán, pak Bergamo (kam rodina uprchla před španělskou chřipkou, na kterou zemřeli tři děti David, Pierina a Rosina), 
během války krátce Janov a pak zase Bergam, kde rodiče 1942 zemřeli. Rodina nebyla bohatá. Peníze vkládala do vzdělání 
dětí. Z 8 dětí, které se dožily dospělosti, 2 synové a 2 dcery získaly lékařský, 3 inženýrský a dcera farmaceutický diplom, 
poslední se pak stala uznávanou klavíristkou. Dva se stali kněžími (Msgre. Giuseppe Beretta *1922 stavební inženýr, kněz 
Bergamo, expert diecéze opravy církevních staveb a Alberto Beretta *1916, lékař, kapucínský mnich a kněz, 33 let misionářem 
Brazílie) a jedna sestra řeholnicí (Matka Virginia Beretta *1925, lékařka, kanosiánka FdCC a dlouholetá misionářka v Indii). 
Díky příkladnému křesťanskému životu v rodině byla Jana připravena přijmout Tělo Páně poprvé v 5,5 letech - 14.4.1928. Od 
toho dne chodila s maminkou denně na ranní mši svatou. Eucharistie se stala pro ni denním ´Chlebem´. Jana navštěvovala 
základní školu v Bergamo, nižší stupeň gymnázia v lyceu ,,Paolo Sarpi“. Do Katolické akce vstoupila ve 12 letech. V roce 1940 
převzala vedení mládežnické skupiny. V roce 1944 byla zvolena delegátkou dětských a mládežnických skupin Katolické akce. 
Doporučovala mladým lidem účast na mši svaté, rozjímání, častější návštěvu Nejsvětější svátosti a modlitbu růžence. 
Zdůrazňovala: ,,Budu vám stále opakovat: žijte z P. Ježíše, choďte často ke svatému příjímání, neoddělujte modlitbu od 
apoštolátu, protože apoštolát nemůže nést plody bez modlitby. Víte přece, že první úlohou člena Katolické akce je modlitba. 
Musíme věřit, že Bůh má moc a že může pomáhat. Pokud chybí modlitba, je víra prázdná.“ Gianna studovala na několika 
gymnáziích a lyceech. Příčinou bylo stěhování rodiny, nepřízeň úřadů a její chatrné zdraví, 1938–1939 měla přestávku ve 
studiu. V době studií jí ovlivnily exercicie u jezuity Michela Avedána. Studijní výsledky neměla příliš dobré, ale pak od pátého 
ročníku se stala jednou z nejlepších ve třídě.
29.4.1942 se její maminka ve věku 53 let zhroutila při vyšívání oltářního plátna pro misie. Nezastihla ji již živou. O 4 měsíce 
později 10.9.1942 jí zemřel tatínek. Hodně se naplakala. Dva z jejich tří bratrů se v tomto roce rozhodli pro kněžské povolání a 
vstoupili do semináře. Několik týdnů po smrti matky Jana úspěšně složila maturitu a začala studovat na lékařské fakultě v 
Miláně. Studium ukončila a 30.11.1949 promovala. Stala se doktorem medicíny. Začala ještě studovat pediatrii (dětské 
lékařství). Po dokončení otevřela ordinaci v Mesero (5 km SZ od Magenty). Její bratr Ferdinand zde již pracoval jako obvodní 
lékař. Splnilo se Janino přání, které měla po dob studií: sloužit lidem všemi dary a schopnostmi od Boha rozvíjenými studiem. 
Tři její sourozenci se rozhodli pro zasvěcený život. Neměla by také ona zcela darovat svůj život Bohu a stát se laickou 
misionářkou. Její sestra Virginie, která s ní studovala na stejné fakultě, již pracovala v leprosáriu (zařízení k izolování 
nemocných malomocenstvím) v Indii. Touha jít na misie byla stále silnější. Hodně se modlila o světlo. Duchovní vůdce jí 
řekl: ,,Opravdu si myslím, že misie na rovníku není cestou pro tebe. Nejsi zcela zdravá. Proč neuvažuješ o založení vlastní 
rodiny, skutečně křesťanské rodiny, takové, v jaké jsi vyrostla ty? Mysli na to, kolik dobrého tvá matka ve své rodině vykonala.“ 
Její zpovědník jí radil: ,,Založ vlastní rodinu, potřebujeme naléhavě dobré matky.“ Jana přijala toto slovo jako poselství od Boha, 
i když se velice těžko vzdávala svého misionářského snu. Položila tuto oběť k nohám Ukřižovaného a čekala na znamení od 
Boha, co má dále dělat. Na svátek Neposkvrněného početí 8.12.1954 slavil v Mesero jeden novokněz primici. Při této 
příležitosti se Jana setkala s inženýrem Petrem Molla, který v Ponte Nuovo (4 km západně od Magenty) vedl velkou továrnu. 
Svatba se konala v sobotu dopoledne 24.9.1955 ve farním kostele sv. Martina v Magentě, kde byla Jana před 33 lety pokřtěna. 
Ihned po návratu ze svatební cesty se rodina zasvětila Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Již během svatební cesty se manželé 
dohodli, že se budou spolu denně modlit růženec. 19.11.1956 se Janě narodil první syn, pokřtěn Petr Ludvík a zasvěcen Matce 
Dobré rady. Byla šťastná a vděčná, těhotenství bylo obtížené. 11.12.1957 se narodilo druhé dítě - Maria Zita. V zimě roku 1958 
očekávala třetí. Tentokrát se cítila zvlášť špatně, v osmém měsíci musela být rychle převezena do nemocnice na pozorování. 
15.7.1959 se narodila Laura. Velmi jí záleželo na náboženské výchově dětí, velice si přála je vést k Bohu, který jí je daroval. 
Pokud to bylo možné, chodila i ve všední dny na mši svatou. Toužila po čtvrtém dítěti. V srpnu 1961 je již očekávala. Ve druhém 
měsíci u ní objevili nádor, rychle rostl a ohrožoval dítě. Věděla, že musí udělat vše pro jeho záchranu. Byla operována 
3.12.1961. Před převozem na operační sál v nemocnici v Monze (45 km SVV od Magenty) lékařům připomínala: ,,Když se 
bude jednat o to, zda se rozhodnout mezi mnou a dítětem, vůbec neváhejte. Žádám, abyste se rozhodli pro dítě. Zachraňte je!“ 
Podařilo se. Nádor se ukázal nezhoubným. Mohl být zcela odstraněn. Ji čekalo sedm měsíců velkých bolestí a skrytá psychická 
a duševní trýzeň. Prognóza: šance na přežití ani 10%. Má 39 let. Myšlenka, že by musela zanechat děti a manžela samotné, ji 
velmi trápila. Usilovně se modlila, aby její neustálé bolesti nebyly poznat, aby o dítě nepřišla. Donosila je. Zemřela 28.4.1962 v 
sobotu v osm hodin před nedělí Božího milosrdenství týden po narození čtvrtého dítěte Gianny Emanuely za přítomnosti 
manžela, dvou bratrů a sestry Virginie. Naplnila se její slova, kdy byla vedoucí mládeže: ,,Kdybychom měly umřít v boji za své 
poslání, byl by to nejkrásnější okamžik v našem životě.“  Již v den úmrtí začali lidé v děkovném obdivu proudit k vystavenému 
tělu jako na skutečnou pouť: matky s dětmi, lékaři a nemocní, zaměstnanci Petrovy firmy, sedláci, mládež, staří, nemocní a 
prostí lidé. Farář z Punte Nuovo nikdy předtím nezažil tolik lidí u svaté zpovědi. Mnozí hledali smíření s Bohem, než vstoupili do 
domu zesnulé. V neděli 29.4.1962 byla Giana Emanuela pokřtěna a zasvěcena Matce Dobré Rady. Příští den se před kostelem 
v Ponte Nuovo, kde se Jana často účastnila mše sv., shromáždil veliký pohřební průvod a pochována na hřbitově v Mesero. 
24.4.1994 papežem Janem Pavlem II. blahořečena a svatořečena 16.5.2004. Tehdy řekl: ,,Jana Beretta Molla byla prostým, ale 
výmluvným poslem Boží lásky. Několik dní před svatbou napsala v dopise svému nastávajícímu manželovi: ,Láska je 
nejkrásnější cit, který Bůh vložil do duše člověka.´ Podle Kristova příkladu, který miloval své až do krajnosti, zůstala tato svatá 
matka rodiny heroicky věrná svému závazku, který na sebe vzala při uzavření sňatku. Nejvyšší oběť … zpečetila její život, … . 
… kdo má odvahu se zcela odevzdat Bohu a bližním. Kéž naše doba na příkladu Jany Beretty Molla znovu objeví čistou, 
cudnou a plodnou krásu manželské lásky, která odpovídá na Boží výzvu.“
http://fatym.com/view.php?cisloclanku=2011120125; https://cs.wikipedia.org/wiki/Gianna_Beretta_Molla



Podivuhodný jsi Bože ve svých svatých ... všichni svatí jsou ´dílem´ Panny Marie.

26.4.
sv. Kletus (Anaklet) I., papež a mučedník

sv. Richarius, opat

27.4.
sv. Zita, panna, vyznavačka

 

28.4.
památka sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu, kněz, T.O.P.
nezávazná památka sv. Petr Chanel, kněz SM a mučedník

29.4.
svátek sv. Kateřina Sienská, panna a učitelka Církve, T.O.P., spolupatronka Evropy

 

Původ Atény Řecko. Sv. Petr jej světí za pomocného biskupa předměstí Říma, 76 zvolen 
3. papežem. 80 staví malý kostel nad hrobem sv. Petra. Sestavuje 1. seznam papežů v 
díle Proti všem bludům. Rozdělil Řím na 25 církevních obvodů (farností) a přidělil jim 
presbytery (kněze). Za císaře Domitiana umučen r. 88. Pohřben u sv. Petra, Znám jako 
Cletus, Anacletus, Anakletus.

*Centule (Celles) dnes St. Riquier u Amiens Francie. Zachránil 2 irské misionáře Kadoka 
a Frichora z nebezpečí od místních lidí. Oni ho vyučili křesťanství. Od té doby se postí, 
oplakává hříchy, nepřetržitě se modlí. Knězem. V Anglii káže evangelium. 638 zpět 
Francie. Zakládá opatství v Centule. Opatem. Pak poustevníkem. †26.4.645 u Foręt-
Moutier. Ostatky přeneseny do Saint Riquier.

*1212 Monsagrati u Luccy (italsky: zitta = tichá, domácké označení z Felicita = šťastná). 
Z chudé zemědělské rodiny. Přišla ve 12 letech jako služebná do města Lucce do rodiny 
Fatinelliových. Zde sloužila 48 let. Laskavostí získala panovačnou paní a prchlivého pána. 
Má dar vidění. Pomáhala chudým a ze svých skromných úspor dávala potřebným. Denně 
brzy vstala, modlila se, šla na mši sv. 

Začali si jí vážit. Jednou za mrazu šla mši svatou, její pán ji půjčil kožešinový plášť. U 
kostela jej půjčila žebrákovi, aby jí ho vrátil po skončení bohoslužby. Ale to již tam 
nebyl. Vrátila se bez pláště. Celý den čelila výčitkám. Nazítří, když rodina byla u oběda, 
ten člověk plášť vrátil. †27.4.1272 Lucca, zde pohřbena v kostele neporušená. Papež 
Inocenc XII. ji 1696 svatořečil.

*31.1.1673 Montfort Francie. Rodina chudá. Studia Rennes. 1700 knězem. Kaplan v 
nemocnici Poitiers. Zde s Marií Luisou Trichet zakládá "Dcery Božské Moudrosti". 1706 v 
Římě Klement XI.: "Tvou misií bude Francie." Má odpůrce jansenisty. Vyčerpán 
†28.4.1716 Saint-Laurent-sur-Sévre. Napsal O pravé mariánské úctě. Heslo "Totus 
Tuus-Maria". Modlí se o apoštoly posledních časů.

*12.7.1803 Cueto Francie. Rolnická rodina. Knězem 1827. Za 3 roky obnovil farnost 
Crozet. 10 let farářem v sousedství sv. Jana Marii Vianeye. 1831 vstup k maristům. 
Misionářem ostrova Futuna Polynésie (Vánoce 1836). Jeho apoštolát nepřijímán. Po 
přijetí křesťanství syna místního náčelníka je ubit k smrti 28.4.1841. Je prvomučedníkem 
celé Oceánie. Pius XII. 13.6.1954 svatořečil.

*25.3.1347 Siena Itálie. Vlastn. jménem Benincasová. Předposlední z 25 dětí v rodině 
barvíře. Soukromý slib čistoty. 1367 III. OP. Tomáš Caffarini a bl. Rajmund z Kapuy 
duchovně vedou. Duchovně vede mnohé. Papež Řehoř XI. v Avignonu. Žádá jej k 
návratu do Říma. Navraci se 1377. Po jeho smrti nový papež Urban VI. ji volá do Říma. 
Pohybuje se mezi nejvýznamnějšími

osobnostmi. Zanechala 381 dopisů diktovaných písařům (bez vzdělání, neumí číst, psát). 
Omilostněna stigmaty (do smrti ukrývá). Vyčerpána †29.4.1380 Řím. Svatořečí 
29.6.1461 Pius II. Papež bl. Pius IX. ji prohlašuje 2. patronkou města Říma. Slavnostně 
přenesena do baziliky Santa Maria sopra Minerva Řím. 4.10.1970 ji bl. Pavel VI. prohlásil 
za učitelku Církve. 
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30.4.
sv. Zikmund Burgundský, král, mučedník (český patron)

nezávazná památka sv. Pius V., papež OP

1.5.
nezávazná památka sv. Josef Dělník

 

2.5.
památka sv. Atanáš Veliký Alexandrijský, biskup a učitel církve

 

3.5.
svátek sv. Filip, apoštol a mučedník

svátek sv. Jakub Mladší, apoštol a mučedník

*konec 5. stol. Sv. Avitus arcibiskup Vienny ho obrátil z ariánství. Po † otce králem 
Burgundska. Dal popravit syna z 1. manželství. Vzápětí lituje, koná pokání. Založí klášter 
v St. Maurice-en-Vallais Švýcarsko (jediný v Evropě bez přerušení řehole, ustavičný zpěv 
žalmů). 523 jej zajal francký král Chlodomir. S rodinou zabit 1.5.524. Ostatky 1365 
Karel IV. do Prahy katedrála.

*17.1.1504 Bosco Itálie (Antonio Michele Ghislieri). Z chudé rodiny. Soused platil studia. 
1528 knězem, 1556 biskupem Sutri, 1557 kardinálem. 1566 papežem (má bílou kleriku 
řádu OP). Vydal  katechismus 1566, breviář 1568, misál (1570, platí do 1969). Volá k 
modlitbě sv. růžence za mír. Po bitvě u Lepanta 7.10.1571  svátek P. Marie Růžencové. →
†1.5.1572 Řím, pohřben u P. Marie Sněžné.

Sv. Josef pracoval jako nazaretský tesař pro Syna Božího Pána Ježíše a pak i spolu s 
Ním. V Jeho důvěrné blízkosti. Jeho dílna vrhá nové světlo na důstojnost práce. Naše 
práce je službou Bohu v bližních, i jim samým. Zvolit si sv. Josefa za svého vychovatele. 
Být jeho ´tovaryšem´. Dle slov Pána z posledního soudu "cokoliv jste učinili jednomu z 
těchto mých nepatrných, učinili jste Mě´(Mt 25,40).

Papež Lev XIII. i jeho nástupci se snaží obracet pozornost k chápání tohoto hlubšího 
smyslu lidské práce. První máj, slavený v dnešním světě jako den práce, je proto od 
roku 1955 postaven pod ochranu sv. Josefa (dříve samostatný svátek Ochrany sv. 
Josefa). Je třeba začínat i končit práci modlitbou, modlit se i během práce. A s vděčností 
zvát ku pomoci i ostatní svaté z nebe.

*296 Alexandrie Egypt. Studia na Didascaleionu (gramatika, logika, rétorika). Pobýval 
na poušti (vedl sv. Antonín Veliký, svátek 17.1.). Jako jáhen účasten nicejského sněmu 
325. Po † biskupa Alexandra 327 zvolen biskupem (má 33 let), v úřadě 46 let. Se sv. 
Cyrilem Jeruzalémským (†386) pronásledováni ariány. Tráví 20 let ve vyhnanství od 5 
císařů (v Trevíru 335–337). Píše mnoho naučných knih.

Obhajuje, vysvětluje nicejské vyznání víry (Bůh Otec a Bůh Syn stejné podstaty). 
Konstantius II. a Konstans I. jej vrací zpět. Od 366 Alexandrie. Podporuje mnišství, 
sepsal „Život sv. opata Antonína“. Sv. Řehoř Naziánský ho zve sloupem církve. †2.5.373 
Alexandrie. Ostatky v chrámu sv. Kříže Benátky. Patří ke 4 velkým církevním otcům 
(svatí Basil Veliký, Jan Zlatoústý, Řehoř Naziánský). 

Pocházel z Betsaidy. Byl rybářem a učedníkem sv. Jana Křtitele. Byl z prvních, kdo šli za 
P. Ježíšem (Jan 1,43-44). Získal Natanaela a přivedl ho k P. Ježíšovi (Jan 1,45-46). Byl 
při rozmnožení 5 chlebů (Jan 6,5-7). Pohanští poutníci šli k němu, když chtěli vidět 
Mistra (Jan 12,21). Žádal Krista, aby jim ukázal Otce (Jan 14,8). †81 Frýgie, Malá Asie. 
Ukřižován.

*7 př. Kr. Syn Alfeův (Mt 10,3; Mk 3,18; Lk 6,15; Sk 1,13). Totožný s Jakubem 
„bratrem Páně“ (Mt 13,55; 27,56; Mk 6,3; 15,40), 1. biskupem v Jeruzalémě (Sk 12,17; 
15,7-13; 21,18; Gal 1,19; 2,9-12). Autorem listu sv. Jakuba. Josephus Flavius uvádí, že 
byl roku 62 v Jeruzalémě ukamenován. Slavení dnešního svátku souvisí s posvěcením 
římské baziliky Dvanácti apoštolů (1.5.570).
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