
2020
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo

10.5. neděle 5. velikonoční
svátek matek ... vděčně pamatujme na Matku Boží a Matku naši 

30´ 07:30 Včelákov V
30´ 07:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. s MÁJOVOU R
30´ 9:00 Hlinsko - děkanský kostel S
15´ 9:00 Studnice za Josefa Daleckého a jeho rodiče V
P 10:30 S

15´ 10:30 Hlinsko - děkanský kostel seznam u mříže    V
 - 14-15 Hlinsko - děkanský kostel věřícím v milosti posvěcující podávání svatého přijímání S

11.5. pondělí po 5. neděli velikonoční
30´ 07:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R

30´ 17:00 Hlinsko - děkanský kostel   s MÁJOVOU
za MUDR. Zdeňka Vacka, MUDr. Josefa Špačka

Va za všechny jejich živé i zemřelé spolužáky

12.5. úterý po 5. neděli velikonoční
30´ 07:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
30´ 17:00 Hlinsko - děkanský kostel    s MÁJOVOU V

13.5. středa po 5. neděli velikonoční
FATIMSKÝ DEN     příchod Panny Marie do Fatimy v roce 1917

30´ 07:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
30´ 18:00 S

14.5. čtvrtek po 5. neděli velikonoční
30´ 07:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
30´ 18:00 Studnice                           s MÁJOVOU za rodinu Zavřelovu a rodinu Starých V

15.5. pátek po 5. neděli velikonoční
Den rodiny, významný den ČR

30´ 07:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
30´ 17:00 Hlinsko - děkanský kostel    s MÁJOVOU za Marii Pickovou, rodiče z obojí strany S

16.5. sobota po 5. neděli velikonoční
30´ 07:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
30´ 8:00 Hlinsko - děkanský kostel   s MÁJOVOU S
30´ 17:00 Hlinsko - děkanský kostel   s MÁJOVOU V

17.5. neděle 6. velikonoční
30´ 07:30 Včelákov V
30´ 07:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. s MÁJOVOU R
30´ 9:00 Hlinsko - děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Miladu a Františka Osmikovy a jejich rodiče V
P 10:30 S

15´ 10:30 Hlinsko - děkanský kostel V
30´ 17:00 S

* Svátost smíření 15, 30 minut před mší svatou, P na požádání.

Prosíme o shovívavost, pochopení a respektování platných nařízení vlády.

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

Náš otec biskup Mons. Jan Vokál 14.5.2011 nastoupil do úřadu pastýře diecéze HK. Pamatujme na něj v modlitbách … .

sv
.z

po
vě

ď
 * Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden

sv.Job, starozákonní trpitel; sv.Jan z Avily,kněz,učitel církve
sv.Izidora z Egypta,poustevnice; Marie Lataste,řeholnice RSCJ

za živé i zemřelé farníky                 pro pozvané

Chlum                       s MÁJOVOU

sv.Ignác z Láconi,řeholník OFMCap.; sv.František de Geronimo,kněz SJ
Marie Paschalis Jahnová, řeholnice CSSE

sv.Pankrác,mučedník; sv.Nereus a sv.Achilleus,mučedníci
bl.Jana Portugalská,panna,řeholnice OP; bl.Imelda Lambertiniová,panna OP

Panna Maria Fatimská; sv.Marie Dominika Mazzarellová,řeholnice FMA
sv.Juliana z Norwiche,poustevnice; sv.Ondřej Hubert Fournet, kněz

Chlum                        s MÁJOVOU
svátek sv.Matěj,apoštol,mučedník; sv.Bonifác z Tarsu,mučedník; sv.Corona,mučednice

sv.Izidor Madridský,rolník,vyznavač; sv.Žofie Římská,mučednice
Panny Marie, ochránkyně Řádu bratří kazatelů

svátek sv.Jan Nepomucký,kněz,mučedník,hl.patron Čech

sv.Paschal Baylon,řeholník OFMDisc.; sv.Restituta ze Sory,panna,mučednice
sl.Boží Josef kardinál Beran,arcibiskup pražský

Chlum                         s MÁJOVOU

Hlinsko - děkanský kostel   s MÁJOVOU

Díky nebi jsou mše svaté slouženy veřejně a od pondělí 11.5.2020 s nejvýše 100 přítomnými (na odpočítávání). V neděli 
17.5. v Hlinsku budou v kostele 3 mše svaté, v Centru 1. Dispens otce biskupa od účasti na nedělní mši svaté trvá.

Den kněžského svěcení našeho jáhna Jakuba Brabence v Hradci Králové sobota 27.6.2020 (změna) 10 hodin. Darujme mu 
květy svých modliteb. Ať Svatá Rodina si jej vede a připraví ke službě. Primice Hlinsko sobota 4.7.2020 v 9 hodin.

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: 10.5.2020

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
17:30

1. út měs.

Středa 7:30 R 18:00 S

Čtvrtek 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 V10:30 V
17:00 S

Mše svaté sloužené veřejně od pondělí 11.5.2020 s nejvyšším počtem 100 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
17:15

1. út měs.

Středa od 7:00 od 17:30

Čtvrtek 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  7:00od 10:15
od 16:30

Kněz: S= p. děkan P. Sokol, V= P. Vtípil, R= P. Remeš

mše     
svaté

Hlinsko 
kostel

Hlinsko
Centrum
sv. Jana 

XXIII.

Hlinsko 
Drachtinka

Hamry
azylový 

dům

svátost 
smíření

Hlinsko 
kostel

Hlinsko
Centrum
sv. Jana 

XXIII.

Hlinsko 
Drachtinka

Hamry
azylový 

dům



Jeho Eminence Prof. ThDr. Josef kardinál Beran, dr. h. c. mult., služebník Boží
33. pražský arcibiskup, 21. primas český 1946-1969, od 25.2.1965 kardinál
*29.12.1888 Plzeň †17.5.1969 Řím
Narodil se v Plzni v rodině učitele rodičům Josefovi a Marii, roz. Lindauerové. Pokřtěn 
Josef Jaroslav. Vystudoval plzeňské gymnázium, poté odjel studovat bohosloví na 
papežskou univerzitu v Římě 1907–1911. Po vysvěcení na kněze 10.6.1911 
pokračoval ve studiu teologie, doktorát 1912. V letech 1912–17 působil jako kaplan: 
Chýše, Prosenice, Praha, pak jako učitel a ředitel 1917–1928 na dívčím učitelském 
ústavu sv. Anny v Praze. Od 1928 vyučuje jako docent pastorální teologii na 
Teologické fakultě University Karlovy v Praze, 1932 se stává profesorem teologie. V 
této době až do roku 1946 je rektorem pražského arcibiskupského kněžského 
semináře.
Po atentátu na Heydricha zatčen 6.6.1942 a vězněn v koncentračních táborech 
Terezín a Dachau. Zde byl i bl. P. Richard Henkes, SAC. 4.11.1946 jej papež Pius XII. 
jmenoval arcibiskupem pražským. Vysvěcen 8.12.1946. Po komunistickém převratu 
25.2.1948 bránil církev proti jejich moci, vystoupil proti od nich zřízené „Katolické 
akci“. 6.8.1948 exkomunikoval a suspendoval kněze Josefa Plojhara, který přes jeho 
přísný zákaz přijal místo v komunistické vládě. Také některé další. 15.6.1949 s 
ostatními biskupy vydal pastýřský list věřícím v hodině velké zkoušky. 1949–1963 byl 
protiprávně internován StB na různých místech Československa. 1949–1951 v 
arcibisk. paláci Praha, pak Roželov, Růžodol, Paběnice, Mukařov, Radvanov. 1963 
propuštěn z internace, bylo mu zakázáno zdržovat se v Praze a vykonávat 
arcibiskupský úřad. 25.2.1965 jej papež Pavel VI. jmenoval kardinálem s titulárním 
chrámem Santa Croce in via Flaminia v Římě. Stát povolil arcibiskupu Beranovi odjet 
ze země do Říma na slavnostní předání kardinálského klobouku. Že se nesmí vrátit 
se dověděl od Agostina kardinála Casaroliho. V Římě se zapojil do práce 2. 
vatikánského koncilu. 20.9.1965 na něm vystoupil s projevem O svobodě svědomí. 
Založil v Římě České náboženské středisko Velehrad. Jeho sekretářem po celou dobu 
působení v Římě byl pozdější pomocný biskup pražský Jaroslav Škarvada.
Zemřel 17.5.1969 na rakovinu plic v Papežské koleji Nepomucenum v Římě, kde 
bydlel. Kardinál Šeper jej označil za druhého svatého Vojtěcha. Komunistická vláda 
nepovolila jeho převoz do vlasti. Papež Pavel VI. jej rozhodl pohřbít k papežům v 
kryptách chrámu sv. Petra v Římě. Papež oproti zvyklostem osobně vedl pohřební 
obřady. Kardinál Beran je jediným Čechem zde pohřbeným. Jeho hrob byl blízko 
hrobu sv. Petra mezi hroby papežů Pia XI. a Pia XII. V lednu 2018 papež František 
povolil převoz jeho ostatků domů. 19.4.2018 došlo k vyzvednutí ze sarkofágu ve 
svatopetrské bazilice a 20.4. k leteckému převozu vládním speciálem na letiště Praha-
Kbely. V dnech 20.-23.4.2018 rakev s ostatky veřejně vystavena: pátek 20.4. od 20 
hodin bazilika Nanebevzetí Panny Marie klášter premonstrátů Strahov, sobota 21.4. 
od 11 hodin katedrála sv. Víta až do pondělí 23.4., kdy v 18 hodin uložena do 
sarkofágu v kapli sv. Anežky České katedrály sv. Víta. 2.4.1998 zahájen proces jeho 
blahořečení. Postulátorem byl Msgre. Jaroslav V. Polc, po jeho smrti 2004 jej nahradil 
profesor Jan Matějka. Centrum náboženské tvorby České televize Brno natočilo o 
něm hodinový dokument, který byl vysílán 29.12.2008 k výročí 120. let jeho narození.
http://kardinalberan.cz/zivotopis.html; https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Beran



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

10.5.
sv. Job, starozákonní trpitel 

 

11.5.
sv. Ignác z Láconi, řeholník OFMCap.
sv. František de Geronimo, kněz SJ

12.5.
nezávazná památka sv. Pankrác, mučedník

nezávazná památka sv. Nereus a Achilleus, mučedníci

13.5.
nezávazná památka Panna Maria Fatimská

sv. Ondřej Hubert Fournet, kněz

Hebr.: hij jób = pronásledovaný. Žil kolem roku 1000 před Kristem. Události jeho života 
jsou popsány ve Starém zákoně v knize Job, kde je vylíčen jako trpělivý trpitel, kterému, 
po všech pohromách, Bůh všechno vynahradil. V českém církevním kalendáři od r. 2006 
společně se sv. Izidorem Římským, od r. 2007 samostatný svátek. 

Dle tradice jsou dvě místa pokládaná za jeho hrob. U města Salála v Ománě, druhé v 
okrese aš-Šuf v Libanoně. Dle Bible žil Job v kraji Úc. Měl sedm synů a tři dcery. Byl 
bezúhonný, spravedlivý a bohabojný. Bůh dovolil satanovi, aby zkoušel jeho věrnost 
různými zkouškami. Přišel o majetek, rodinu, ´navštíven´ nemocemi. Obstál a Bůh ho 
za jeho věrnost odměnil.

*17.12.1701 Láconi Sardinie. Pastýřem. V 18 těžce onemocněl. Slib: po uzdravení do 
kláštera. 1721 ke kapucínům. Zde krejčím. Činí tvrdé pokání. Přítelem dětí a trpících. Má 
dar vidět do srdcí. konat zázraky, proroctví, mystická vidění. Chodili k němu pro radu a 
přímluvu. Od 1736 až do †11.5.1781 Cágliari Sardinie žebral pro klášter. Svatořečil 
papež ct. Pius XII. 21.10.1940.

*17.12.1642 Grottaglie, Apulie, Itálie. Studia teologie Neapol. 1666 knězem. 1670 
jezuitou. Lidový misionář Neapole a okolí. Přivádí k Eucharistii a Matce Boží. Uctívá sv. 
Cyra, syrský lékař 3. století (relikvii nosí u sebe). Dějí se zázraky. Zachováno 10.000 
stran kázání. †11.5.1716 Neapol. Pochován Grottaglie. Blahoslaví 1806 papež Pius VII., 
svatořečí 1839 papež Řehoř XVI.

*290 Frygie v Malé Asii. Za rok zemřela matka, rok na to i otec. Ujal se ho strýc 
Dionýsius (Diviš), spolu odešli v r. 303 do Říma, zde poznal křesťanskou víru a přijal 
křest. Císař Dioklecián mu osobně sliboval velké výhody za zapření víry. On zůstal 
pevný. Popraven mečem 304. Pohřbila jej křesťanka Octavie na Via Aurelia. 500 nad 
hrobem bazilika. Patron prvokomunikantů.

Sv. Nereus, pretorián císaře Nera, žák sv. Petra apoštola, sluha sv. Domitily, neteře 
císaře Domitia. Měla statek na Via Ardentina v Římě (později zde katakomby). Když 
Domitila odmítla bohatého pohana, se svým bratrem Achileem sťati 98/304?. Pohřbeni v 
Domiciliných katakombách (v místě statku). Ve 4. století ostatky přeneseny do kostela 
na Ardeatinské cestě v Římě.

Připomíná zjevení P. Marie 1917 ve Fatimě Františkovi a Hyacintě Martovým a sestřenici 
Lucii dos Santos. Sdělí tři tajemství: vidění pekla, úcta k Neposkvrněnému Srdci, o 
papeži. Výzývá svět k pokání, zasvěcení Ruska jejímu Srdci, po každém desátku: „Pane 
Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, ... .“ Svátek obnoven 
Benediktem XVI. v dubnu 2005.

*6.12.1752 Maillé u Poitiers Francie. Z bohaté rodiny, nejmladší z 8 dětí. Laskavý, 
dobrosrdečný. V té době měl 5 bratrů kněžími a 2 sestry řeholnicemi. Matka se modlila 
za jeho kněžství. Po výtce žebráka se mění. Rozdá majetek. Za revoluce 1792 ve 
Španělsku. Po návratu založil řád Křížových sester od sv. Ondřeje (ondřejky) v La Puye. 
†13.5.1834 Poitiers, pohřben La Puye.



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

14.5.
svátek sv. Matěj, apoštol a mučedník

sv. Bonifác z Tarsu, mučedník

15.5.
sv. Izidor Madridský, rolník, vyznavač

 

16.5.
svátek sv. Jan Nepomucký, kněz a mučedník, hlavní patron Čech

 

17.5.
sv. Paschal Baylon, řeholník OFMDisc.

sv. Restituta ze Sory, panna a mučednice

*Betlém. Mattih jáh=dar Boží. Rodina zámožná. Patřil k 72 učedníkům Páně. Po † Jidáše 
zvolen k 11 apoštolům (Sk 1,23). Při hlásání evangelia zajat, ukřižován, kamenován, 
rozsekán či sťat sekerou v Kappadocii (Etiopii?) 24.2.63. Ostatky přenesla sv. Helena z 
Palestiny do Říma. Pak dala benediktinům Trevír, Německo, dovezl sv. Agricius. Hlava a 
část ostatků v basilice P. Marie Větší Řím.

*3. stol. Řím. Pohan. Římská křesťanka Aglae ho pověřila v Tarsu v Malé Asii vyhledávat 
ostatky mučedníků. V Tarsu se stal svědkem vraždění křesťanů bez soudu. Uvěřil v Boha 
a pomáhal pronásledovaným křesťanům. Uvařen ve vařící smůle 306 v Tarsu. Ostatky 
převezeny do Říma, darovány Aglae. Vystavěla nad jeho hrobem chrám na Via Latina. Po 
kajícím životě zde pohřbena.

*1070 Madrid Španělsko. Rolník, zbožný, pracovitý, velmi dobročinný. Staral se o pole 
jednoho barona, když byl povýšen na vrchního čeledína, vzbudilo to závist ostatních, 
žalovali svému pánu, že zanedbává práci, tím, že chodí denně na mši svatou, majitel 
došel na pole, aby mu vytkl jeho chování a viděl dva cizí muže v bílém (andělé), jak orají 
s koňmi. Manželka svatého 

Izidora sv. Marie Toribia de la Cabeza (připomínka 8.9.) mu pomáhala s almužnami 
chudým. Jejich jediné dítě zemřelo v dětském věku. Sám †10.5.1130. 1170 otevřen jeho 
hrob. Tělo i oblek úplně zachovalé. Přenesen do kostela sv. Ondřeje v Madridu. 
Svatořečen papežem Řehořem V. 12.3.1622. Patron zemědělců. 

*1345 Pomuk (pak Nepomuk) Jižní Čechy. 1369-1380 veřejným notářem a úřad 
generálních vikářů. Po vysvěcení na kněze farářem u sv. Havla (1380-1390), 
kanovníkem kapituly u sv. Jiljí (1382-1389) a na Vyšehradě (1389-1393) v Praze. 
Arcibiskup Jan z Jenštejna ho jmenuje svým generálním vikářem (1389-1393). Napětí 
mezi králem Václavem IV. a arcibiskupem.

Hájí arcibiskupa, svobodu církve. Král jej nechává zatknout. Vyslýchán, mučen (osobní 
účast krále). 20.3.1393 shozen do Vltavy. Pak prozatímně pohřben a 1396 ? přenesen 
do katedrály. V následujících letech se mluvilo o další příčině jeho mučednické smrti, že 
je mučedníkem zpovědního tajemství. V roce 1721 byl prohlášen za blahoslaveného, 
19.3.1729 za svatého. 

*16.5.1540 Torrehermosa Španělsko. Rodina chudá. Pase ovce. Slyší zvon k 
Proměňování. Klekne. Otevře se nebe. Přichází 2 andělé s Hostií v monstranci. 1564 
františkánským frátrem (laický bratr) Valencie s velikou úctou k Eucharistii, u 
svatostánku dlí mnoho hodin. Doprovází kněze na cestách. Žádají jej o řeč k lidem o 
Eucharistii. †17.5.1592 Villarreal Španělsko. U hrobu zázračná uzdravení.

Jméno=Navrácená, obnovená. †275. Jiná sv. Restituta: *2. pol. 3. stol. Sardinie. Po † 
manžela mučedníka  Řím. Papež sv. Eusebius pokřtil její 2 děti. Syn Eusebius se stal 1. →
biskupem Verceli, Piemont, dcera Eudebia představenou kláštera ve Verceli. Restituta se 
pak vrátila na Sardinii a u Cagliari se stala mučednicí 1. pol. 4. stol. Zde 1607 
vykopávky: 2 kaple jí zasvěcené.
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