
2020
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo

3.5. 1. neděle Dobrého Pastýře 4. velikonoční

30´ 07:30 Včelákov V
30´ 07:30 R
30´ 9:00 Hlinsko - děkanský kostel S
15´ 9:00 Studnice za rod Petrů a Odvárků 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

4.5. pondělí po 4. neděli velikonoční
30´ 07:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
30´ 17:00 za Hedviku a Karla Pechovy a Elišku Bisovou V

5.5. úterý po 4. neděli velikonoční
30´ 07:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
30´ 17:00 V
15´ 17:30 S

6.5. středa po 4. neděli velikonoční
30´ 07:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
30´ 17:00 V
30´ 18:00 S

7.5. 1. čtvrtek po 4. neděli velikonoční
30´ 07:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
30´ 18:00 za rodiče Sázavovy a celý rod V

8.5. pátek po 4. neděli velikonoční
30´ 07:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
30´ 17:00 S

9.5. sobota po 4. neděli velikonoční
30´ 07:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
30´ 8:00 za Jana a Annu Baštýřovy a jejich syna Zdeňka S
30´ 17:00 V

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

30´ 07:30 Včelákov V
30´ 07:30 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

* Svátost smíření 30´, 15´ 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.

sv
.z

po
vě

ď
 * Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden

sv.Filip,sv.Jakub Mladší,apoštolé mučedníci;sv.Alexandr I.,papež,mučedník
Nalezení Svatého Kříže; korunovace Pražského Jezulátka

Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. MÁJOVÁ
za živé i zemřelé farníky                 pro pozvané

Chlum                              MÁJOVÁ

sv.Florián z Lorchu,mučedník;sv.Silván z Gazy,biskup,mučedník
sl.Boží Eliška Pretschnerová,řeholnice OSF

Hlinsko - děkanský kostel   MÁJOVÁ
sv.Gothard z Hildesheimu,opat,biskup;sv.Nunzio Sulprizio,vyznavač

sv. Juta ze Sangershausenu, poustevnice SFŘ

Hlinsko - děkanský kostel    MÁJOVÁ

Hamry - Azylový dům     MÁJOVÁ
sv.Jan Sarkander,český patron,kněz,mučedník; sv.Dominik Savio,vyznavač;

Alfons Maria Ratisbonne,kněz NDS; mučednictví sv.Jana Evangelisty

Včelákov                          MÁJOVÁ
Chlum                              MÁJOVÁ

sv. Gisela Uherská (Bavorská),královna,abatyše OSB
sv. Benedikt II., papež; sv. Růžena Venerini, MPV

Studnice                           MÁJOVÁ

P.Maria Prostřednice všech milostí; zjevení sv.arch.Michaela Gargano

Hlinsko - děkanský kostel    MÁJOVÁ

sv. Hermus, vyznavač; Isajáš, prorok

Hlinsko - děkanský kostel   MÁJOVÁ
Hlinsko - děkanský kostel   MÁJOVÁ

sv.Job, SZ trpitel; sv. Jan z Avily, kněz, učitel církve

Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. MÁJOVÁ
za živé i zemřelé farníky                 pro pozvané

Chlum                              MÁJOVÁ

Díky nebi jsou mše svaté již slouženy veřejně s nejvýše 15 přítomnými. Dispens našeho otce biskupa od účasti na nedělní 
mši svaté trvá. Hlinsko nedělní mše sv. 9:00 pro POZVANÉ, 10:30 seznam u mříže. Mše sv. všední dny přístupné do 
nejvýše dovoleného počtu lidí (Hlinsko možnost zapsat se do seznamu v kostele před mříží, jinak na odpočítávání).

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 9:30 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

† lékárnice Jiřina Novotná. Bude pochována hřbitov Horní Studenec pondělí 4.5.2020 v 11 hodin. Vzpomeňme v modlitbě.

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: 3.5.2020

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 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
17:15

1. út měs.

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

mše     
svaté

Hlinsko 
kostel

Hlinsko
Centrum
sv. Jana 

XXIII.

Hlinsko 
Drachtinka

Hamry
azylový 

dům

Hlinsko nedělní mše svaté 9:00 pozvaní 10:30 seznam u mříže

svátost 
smíření

Hlinsko 
kostel

Hlinsko
Centrum
sv. Jana 

XXIII.

Hlinsko 
Drachtinka

Hamry
azylový 

dům



Služebnice Boží sestra Marie Eliška Pretschnerová, řeholnice OSF  4.5.
*26.9.1911 Nové Zámky u Nymburka, Čechy †4.5.1993 Hoješín u Seče, Čechy 
Anna Pretschnerová se narodila 26.9.1911 v Nových Zámcích u Nymburka v Čechách (bývalý okres Městec Králové). Otec Jan 
byl hraběcí lesní, maminka Barbora. Měli Marii, Jana, Annu, Ludmilu a Josefa. Obecnou školu vychodila v sousední Svídnici. V 
Chrudimi 25.6.1930 maturovala s výborným prospěchem na učitelském ústavu patřící Kongregaci školských sester sv. 
Františka, OSF. 9.9.1930 byla přijata do kandidatury zmíněné kongregace v Praze-Břevnově. Při obláčce 12.8.1931 přijala 
přidělené jméno Eliška. 13.8.1932 složila 1. řeholní sliby. Své vzdělání doplnila maturitou na reálném gymnáziu kongregace v 
Praze a byla přijata ke studiu fyziky a matematiky na Karlově universitě, kde studovala 1934 - 1942. Za okupace během 2. 
světové války byly vysoké školy zavřeny, v té době učila náboženství ve farnostech na okraji Prahy - Lysolaje, Šárka,…. 
Doživotní sliby složila 27.8.1938 v pražském břevnovském mateřinci. V roce 1943 se stala představenou mateřince. Poslední 
chybějící zkoušku na universitě složila v červenci 1945. S titulem gymnasiální profesorky se vrátila na řádové gymnázium v 
Praze Vinohradech a zde vyučovala matematice a fyzice - až do jeho zrušení 1948. V této době 1947-48 byla také pověřena 
výchovou početné skupiny novicek.
Po nástupu let nesvobody začaly pro řeholní řády, kněze a věřící těžké časy. Členové řádů byli během roku 1950 odváženi na 
různá sběrná místa. Sestry OSF do kláštera minoritů v Krnově u Opavy na hranicích s Polskem. Zde sestra Eliška byla s 
mnoha dalšími od 14.9.1950 do 31.12.1951. Byla ostatním oporou. 1950 – 1953 s dalšími 15 sestrami pracovala v nemocnici v 
Podbořanech u Žatce. Zde po absolvování kurzu získala diplom zdravotní sestry. 1954 – 1969 byla v sociálním ústavu ve 
Slatiňanech. Zde je místní představenou 70 sestrám, od 1954 představenou české provincie a vedoucí místního Ústavu 
sociální péče. Pak byla i v Budeničkách u Slaného.
V době 1967–1969 se podílela na založení Sekretariátu řeholních společností, který organizoval spolupráci řeholí, vnášel do 
života liturgickou reformu a dokumenty II. vatikánského koncilu. Má zásluhu i na přijímání nových sester. Po nuceném zrušení 
Sekretariátu řeholních společností je podrobena vyslýchání, ale bere všechnu vinu na sebe, mlčí a nikoho neprozradí. 1958 
zakoupena budova v Hoješíně u sečské přehrady a 1967 v Cetechovicích u Uherského Hradiště pro staré sestry. Zde 
4.10.1969 je novicmistrovou legálně přijatým novickám. Její služba české provinční představené končí 1969.
Sestra Eliška se v roce 1969 dostala na zvláštní povolení do sídla generální správy v Římě. A pak také na mimořádnou XII. 
generální kapitulu 4.-23.7.1969 do severoitalského Merana, kam byla vyslána ještě s dalšími delegátkami provincie. Čtyři sestry 
odjíždějí na řádnou XIII. kapitulu kongregace 15.-22.12.1970 do Říma. Sestra Eliška je zvolena generální představenou po 
sestře Mildred Zaremba (†15.12.1971). Její vikářkou byla jmenována sestra Luceta Macíková (1989-2001 generální 
představenou, †24.4.2005). Obě zůstávají v Římě, což tehdy ještě bylo možné. Zachránila českou kolej Nepomucenum v Římě 
z finanční tísně, pro české bohoslovce zde studující jim v Monte Porzio v domě sester (30 km od Říma) vytvářela ovzduší 
domova.
Jezdí na vizitace domů Kongregace rozmístěných po světě. Přijela zpět do vlasti na Vánoce 1973 podat žádost o prodloužení 
pobytu v cizině. Po 14 měsíců zde byla vystavena výslechům a nepříjemným úředním formalitám. 17.7.1974 se sestra Luneta 
Macíková mohla vrátit do Říma. Díky jednání Vatikánu se státními činiteli byla cesta do Říma povolena i jí. 20.7.1977 byla 
zvolena i na další 6 leté období generální představenou. Po uplynutí mandátu generální představené 1983 se vrátila zpět do 
Československa. Její nástupkyní je od 26.7.1983 sestra Marcelline Goceljak. Novým domovem sestry Elišky se stal Hoješín. V 
této době se zabývala překládáním textů ze zahraničí, starala se o nemocné sestry s nočními službami, pracovala na zahradě 
a opisovala formační materiály. Postupně přibývalo zdravotních obtíží a bolestí, ubývalo sil. Zemřela 4.5.1993 v Hoješíně. 
Pochována 8.5. na hřbitově ve Slatiňanech.
1.6.2001 byl královehradeckým biskupem Dominikem Dukou, OP zahájen její beatifikační proces. Postulátorkou je sestra 
Zdislava Nosková, OSF.
Roku 2006 jí byla udělena plaketa svaté Anežky České od vedení Institutu františkánských studií a provinčních ministrů Řádu 
konventuálů, františkánů a kapucínů v ČR za „celoživotní přínos pro rozvoj františkánské spirituality u nás i ve světě (byla 
zvolena jako členka byra pro řízení práce na novém znění řehole III. řeholního řádu sv. Františka za středoevropské a 
východoevropské země) a za mimořádné úsilí o uskutečňování reforem II. vatikánského koncilu v našich zemích.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Eli%C5%A1ka_Pretschnerov%C3%A1
http://www.eliskaosf.cz/
Z iniciativy Jitky Benešové a svídnického osadního výboru byla 11.11.2017 na budově školy ve Svídnici, kterou Eliška 
Pretschnerová navštěvovala, osazena pamětní deska. Kamennou desku z dílny Josefa Dobrkovského posvětil P. Ryszard 
Boćkowski za přítomnosti zástupců obcí Dymokury, Rožďalovice, sestry M. Zdislavy Noskové a dalších členek Kongregace 
Školských sester sv. Františka a členů místního osadního výboru. Nápis zní:
TUTO ŠKOLU NAVŠTĚVOVALA RODAČKA Z NOVÝCH ZÁMKŮ / SLUŽEBNICE BOŽÍ / SESTRA M. ELIŠKA ANNA 
PRETSCHNEROVÁ OSF / 1911–1993 / BYLA VŽDY LÁSKYPLNĚ BLÍZKÁ LIDEM A V DOBĚ KOMUNISTICKÉHO / 
PRONÁSLEDOVÁNÍ PODALA KŘESŤANSKÉ SVĚDECTVÍ VÍRY A NADĚJE. VEDLA / KONGREGACI ŠKOLSKÝCH SESTER 
SV. FRANTIŠKA VE SLATIŇANECH A JAKO / GENERÁLNÍ PŘEDSTAVENÁ V ŘÍMĚ. //
http://www.pametnimista.usd.cas.cz/svidnice-pametni-deska-marii-elisce-pretschnerove/
Modlitba za vyslyšení
Pro soukromou pobožnost
Všemohoucí a dobrý Bože, Tvá služebnice sestra Eliška Pretschnerová celým svým životem naplňovala evangelium Tvého 
Syna Ježíše Krista. Ve františkánské prostotě a pokoře sloužila spolusestrám, církvi a všem lidem. Ani v těžkých podmínkách a 
okolnostech neztrácela víru a naději a projevovala úctu každému člověku. Dej nám milost následovat příklad jejího života, 
dopřej nám její blahořečení a na její přímluvu vyslyš prosbu, kterou Ti předkládáme. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
S církevním schválením biskupa královéhradeckého.
Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D.
č.j. BiHK-2411/2013



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

3.5.
svátek sv. Filip, apoštol a mučedník

svátek sv. Jakub Mladší, apoštol a mučedník

4.5.
sv. Florián (Květoslav) z Lorchu, mučedník 

 

5.5.
sv. Gothard z Hildesheimu, opat, biskup

 

6.5.
nezávazná památka sv. Jan Sarkander (český patron), kněz, mučedník

sv. Dominik Savio, vyznavač

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).

*270 Zeiselmauer u Vídně. Římský voják, místodržitel v Lavriku (Lauriac, dnes Lorch u 
Lince Rakousko). Chtěl za pronásledování křesťanů osvobodit zajaté souvěrce. 
Prozrazeno. Sám uvězněn se 40 vojáky své setniny. Místodržitel Aquilinius ho odsoudil k 
utopení. S mlýnským kamenem na hrdle vhozen do řeky Enže 4.5.294/304 Lorch u 
Ennsu Rakousko. Pochován na statku vdovy 

Valerie. V 8. století zde postaven kostel a augustiniánský klášter sv. Floriana. V 11. 
století byla část ostatků přenesena do Říma a do Krakova. Patronem hasičů se stal podle 
legendy z 15. století, která vypráví, že pomohl jako velitel se svými vojáky hasit hořící 
dům. Císař Karel IV. získal část ostatků a dnes jsou uloženy v chrámu sv. Víta v Praze.

*960 Reichersdorf Bavorsko Německo. Z chudé rolnické rodiny. Otec hospodařil pro 
benediktinský klášter Niederaltaich. Mniši nechali syna studovat klášterní školu. 990 
benediktinem. Pak opatem. Na návrh císaře Jindřicha II. vysvěcen 30.11.1022 na 
biskupa v Hildesheimu. Za svého působení založil 30 klášterů se školami, přestavěl 
biskupský dóm (katedrálu), při vážnosti 

svého úřadu a při všech starostech si zachoval vlídnost, veselou povahu a laskavost. 
Podporoval chudé studenty. † 5.5.1038 Hildesheim Sasko Německo. Pohřben v 
biskupském dómu v Hildesheimu. Svatořečen 1131 papežem Inocencem II. Je prvním 
světcem Bavorska. Podle něho byl pojmenován průsmyk sv. Gottharda.

*20.12.1576 Skočov Slezsko. Studia filozofie Olomouc, Praha (1597-1603). Teologie 
Štýrský Hradec (1604-1606). 1609 knězem Brno. Farnosti různé, naposled v Holešově. 
Za povstání stavů obviněn z velezrady, zatčen, v Olomouci vězněn. Zemřel na následky 
trojího mučení 17.3.1620 Olomouc. Zde pochován. Pius IX. blahořečí 3.11.1859. Jan 
Pavel II. 21.5.1995 svatořečí. 

*2.4.1842 Riva di Chieri 2 z 10 dětí. Od 5 let ministroval. V 7 letech přistoupil k 1. 
svatému přijímání. Má předsevzetí: budu se často zpovídat a k sv. přijímání přistupovat 
tak často, jak mi to zpovědník dovolí, mými přáteli budou Ježíš a Maria, raději smrt než 
hřích. Ve 12 letech přišel k donu Boskovi. Onemocněl. †9.3.1857 Mondonio d´Asti, 
pohřben Turín. Patron studentů.



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

7.5.
sv. Gisela Uherská (Bavorská), královna a abatyše OSB

sv. Benedikt II., papež

8.5.
nezávazná památka Panna Maria Prostřednice všech milostí

 

9.5.
sv. Hermus, vyznavač

 

10.5.
sv. Job, starozákonní trpitel 

 

*985 Abbach u Regensburgu, Německo. Sestrou císaře sv. Jindřicha II. V 10 letech 
provdána za sv. Štěpána I. Uherského. Syn sv. Imrich *1003. Přispěla k pokřesťanštění 
Uher, založila kláštery. Manžel †1038. Šlechtou uvězněna. Osvobozena 1045 králem 
Jindřichem III. Odjezd do Pasova. Zde do kláštera benediktinek, poslední roky abatyší. 
†7.5.1060 Niedernburg Pasov, Bavorsko.

*635 Řím. 81. papež 684–685 (volba 683, potvrzen cisařem 26.6.684). Za jeho 
pontifikátu se císař Konstantin IV. vzdal práva potvrzovat volbu papeže, získal jej 
ravennský exarcha. Snažil se, aby kněží a biskupové měli duchovní vzdělanost. †8.5.685 
Řím, pohřben bazilika sv. Petra. Papežem byl 11 měsíců. Jeho zásluhou Makarius, 
patriarcha Antiochie opustil herezi monotheletismu.

Panna Maria se stala v řádu milosti naší matkou. Tento svátek vyjadřuje uznání Krista 
jako zdroje Božích milostí a Pannu Marii jako rozdavatelku Božích milostí lidem. 
Vyjadřuje myšlenku skrze Marii k Ježíši. Starověcí církevní Otcové jej chápali jako závěr 
mariánského měsíce května a jako začátek měsíce června, který je zasvěcen Božskému 
Srdci Ježíšovu, proto byl původně 31. 5.

Panny Marie Prostřednice milostí. V církevním kalendáři svátek přeložen v r. 1969. V r. 
1970 byl poprvé slaven k 25. výročí ukončení 2. světové války. Podobný svátek byl 9. 6. 
Panny Marie Božské milosti, který byl s tímto svátkem sloučen.  Dnešní památka se 
začala slavit v Belgii (1921) z podnětu kardinála Merciera a odtud se rozšířila i do 
některých jiných zemí.  

Žil v 1. století. Žák sv. apoštola Pavla. Své jméno si dal podle řeky, která protékala jeho 
rodištěm Lydií. Byl biskupem ve Filippech v Řecku a zemřel jako mučedník. V Listě 
Římanům kap.16, 8-15 se o něm sv. Pavel zmiňuje: "Dále pozdravujte Ampliáta, 
Urbana, Stachyna a Apella. ...  A ovšem Rufa a jeho matku - měla mě jako vlastního. 

A ještě Asynkrita, Flegonta, Herma, Patrobu, Hermeu a ostatní tamější bratry, Filologa, 
Julii, Nerea a jeho sestru, Olympa a všechny křesťany u nich. Pozdravte je ode mne … ."

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.
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