
2020
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo

14.6. neděle 11. v mezidobí
měsíc červen je měsícem Nejsvětějšího Srdce Páně

30´ 07:30 Včelákov V
30´ 07:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
30´ 8:00 Hlinsko - děkanský kostel S

15´ 9:00 Studnice
za Růženu Sodomkovu, manžela, sourozence a 

V
rodiče, Zdeňku Málkovou, manžela a sourozence

15´ 10:30 Hlinsko - děkanský kostel V
P 10:30 Chlum S
P 14:00 Zalíbené                      POUTNÍ V

15.6. pondělí 11. týdne v mezidobí
30´ 07:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
30´ 17:00 V
 - 18:00 Hlinsko - fara Modlitby matek

16.6. úterý 11. týdne v mezidobí
30´ 07:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
30´ 17:00 Hlinsko - děkanský kostel V
 - 18:00 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. Večeřadlo MKH - sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci Panny Marie

17.6. středa 11. týdne v mezidobí
30´ 07:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
30´ 18:00 Chlum S

18.6. čtvrtek 11. týdne v mezidobí
30´ 07:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
30´ 18:00 Studnice za rod Petrů a Odvárků V

19.6. pátek slavnost Nejsvětější Srdce Ježíšovo

30´ 07:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
30´ 17:00 Hlinsko - děkanský kostel S

20.6. sobota památka Neposkvrněné Srdce Panny Marie 

30´ 07:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
30´ 8:00 Hlinsko - děkanský kostel S

30´ 17:00 Hlinsko - děkanský kostel
za Ladislava Málka, Josefa Brabce a jeho rodiče

V
a za Jana a Miladu Sedláčkovy

21.6. slavnost Dvou Srdcí Lásky

30´ 07:30 Včelákov V
30´ 07:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
30´ 9:00 Hlinsko - děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S

15´ 9:00 Studnice
za Františka Černého a dceru Jaroslavu, za

V
rodinu Černých, Chrbolkovu, Řádkovu a Šilerovu

15´ 10:30 Hlinsko - děkanský kostel V
P 10:30 Chlum S
*    Svátost smíření 15, 30 minut před mší svatou, P na požádání.

Neděle 14.6.2020 TV Noe 20 hod. Benefiční koncert podpory Azylového domu Hamry, festival www.slezskalilie.cz. Plakát.

Sobota 20.6.2020 10-15 Azylový dům Hamry DEN pro děti a rodinu. Odvoz Hlinsko aut. zastávka Resslova 9:45. Plakát.

Sobota 27.6.2020 10 hodin Hradec Králové kněžské svěcení. Dopravu autobusem přihlaste u p.Marie Jírů 731 619 867.
Sobota 4.7.2020 9 hodin Hlinsko primice novokněze Jakuba Brabence. Dar jemu: Hlinsko kostel označená pokladnička.
Pondělí 20. - pátek 24.7.2020 Centrum sv. Jana XXIII. Hlinsko příměstský tábor pro školní děti. Přihlášky www.cj23.cz. Plakát.

Poutě: Zalíbené sv.Antonín ne14.6.2020 14:00, Stan sv.Jan Křtitel ne28.6.2020 12; Chlum sv.Petr a Pavel ne5.7.2020 10:30.

sv
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 * Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden

sv. Anastáz Perský,opat,mučedník; sv. Eliseus,prorok
sv. Metoděj, patriarcha Konstantinopol

Prosíme: zachovej našemu českému národu svobodu a demokracii a našim státním představitelům smysl pro pravdu a čest.

za živé i zemřelé farníky; pak EUCHARISTICKÉ procesí

sv.Vít,mučedník,český patron; sv.Bernard z Aosty,kněz CRV
svatí Modest a Krescencie, mučedníci

Hlinsko - děkanský kostel ADORACE

sv.Benon z Míšně,biskup; sv.Dagmar Česká,královna Dánska,vyznavačka

sv.Avitus z Micy,biskup OSB; ct.Jan z Jenštejna,biskup

sv.Řehoř Barbarigo,biskup; sv.Marina,panna,řeholnice
bl. Hosanna Andreasi z Mantovy,panna,TOP

sv.Jan Nepomuk Neumann,biskup CSsR; sv.Romuald,opat ECMC
sv.Juliána Falconieri,panna,řeholnice OSM

sv.Silverius,papež OSB,mučedník; bl.Vincenc Kaun,řeholník SJ,mučedník

12. neděle
 během roku sv.Alois z Gonzagy,řeholník SJ         Den otců

Od pondělí 1.6.2020 ukončen dispens od účasti na nedělních mší svatých. Svaté přijímání lze přijímat do úst.

Neděle 14.6.2020 Hlinsko sbírka určena na zvony.

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: 14.6.2020

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 V
10:30

Mše svaté sloužené veřejně od úterý 9.6.2020 s nejvyšším počtem 500 přítomných

Od pondělí 1.6.2020 z rozhodnutí našeho královehradeckého biskupa

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  7:00
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

ukončen dispens od účasti na nedělních bohoslužbách

svátost 
smíření

Hlinsko 
kostel

Hlinsko
Centrum
sv. Jana 

XXIII.

Hlinsko 
Drachtinka

Hamry
azylový 

dům



Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova    2. pátek po neděli Nejsvětější Trojice
ctitelům zaslíbení potřebných milostí ke spáse     červen je měsícem Nejsvětějšího Srdce

Ctitelů Nejsvětějšího Ježíšova Srdce je v historii Církve mnoho. Počíná Matkou Boží, sv. Janem Evangelistou. Následují mnozí. I svatí Anselm (1033–1109), Bernard 
(1090–1153), Ludgarda (1182–1246), František z Assisi (1182–1226), Antonín z Padovy (1195–1231), Bonaventura (1221–1274), Mechtilda z Magdeburgu, Mechtilda z 
Hackebornu (1241–1299), ct. Ida (1243–1300), Anděla z Foligna (1246–1309), Markéta z Kortony (1247–1297), Gertruda z Helfty (1256–1302), dominikán Heinrich 
Suso (21.3.1295/7-25.1.1366), Bernardin Sienský (1380–1444), Jan Spravedlivý-Lansperge (1489–1539) s knihou Phatera divini amoris tisk 1573 Paříž, sv. Jan Eudes, 
kněz CJM (14.11.1601-19.8.1680) - autor mešních textů ke cti Neposkvrněného Srdce Mariina (1648) a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (1672). Sv. Ludvík Maria 
Grignion z Montfortu (1673–1716), … nyní Montfort Okaa, kněz SHL. 1720–1722 několik francouzských biskupů zavedlo ve svých diecézích svátek Božského Srdce. 
Sv. František Saleský (1567-1622) se sv. Janou Frèmiot de Chantal (1572-1641) založil 1610 kongregaci sester Navštívení Panny Marie, VSM (vizitantky).
Sestra Markéta Marie Alacoque (číst Alakok) v pondělí *22.7.1647 Lauthecour u Verosvres v Burgundsku ve šlechtické zchudlé početné rodině. Má 8 let, když jí 
†11.12.1655 otec (40 let, královský sudí a notář). Svěřena klariskám v Charolles. V 10 letech obrna. Návrat domů. 4 roky nemohoucí. Slíbila Panně Marii, bude-li 
uzdravena, vstup do jejího řádu. Náhle zdráva. Panna Maria je její nebeskou vůdkyní. Matka její těžce onemocněla. … poklekla před křížem a volala: »Milovaný 
Vykupiteli, jak bych byla šťastna, kdybys mi vtiskl obraz svého utrpení!« Kardinál Perraud pravil později o této modlitbě: »Je sice kratičká, patří však k nejkrásnějším a 
nejvelkodušnějším povzdechům, jež kdy lidská duše k Bohu vyslala.« 1669 přijala svátost biřmování. Hledá svůj klášter. Když vstoupila do hovorny kláštera komunity 
Navštívení VSM v Paray-le-Monial (30 km západně od Verosvres): »Zde tě chci míti«, slyší vnitřní hlas. 20.6.1671 ve 24 letech přichází, 25.8.1671 oblékla řeholní 
roucho. Stává se Markétou Marií. 6.11.1672 sliby.
27.12.1673 na svátek sv. Jana Evangelisty spatřila Spasitelovo Srdce „průzračné jako křišťál“ s ranou na boku, obtočené trním a s křížem nad Srdcem. Toto zjevení se 
opakovalo každý první pátek. Pán Ježíš ji poučil, že pobožnost k Jeho Srdci má po tajemství jeslí, kříže a oltáře být velkým „pomníkem lásky“ Boží. Obrazem této lásky 
je „plamenné“ Srdce, které Pán nabízí lidem.  Jeden pátek v červnu (2.7.?) 1674 klečela před vystavenou Nejsvětější Svátostí, zjevil se jí Pán ve slávě s 5 zářícími 
ranami a planoucím Srdcem; stěžoval si na nevděk lidí a požádal ji: "Učiň mi alespoň tu radost, že nahradíš jejich nevděk, nakolik toho jen budeš schopna." Ujistil ji, že 
jí pomůže tento úkol splnit. Žádal, aby se modlila v noci ze čtvrtka na pátek mezi 23 a 24 hodinou. Jako odměnu dostane účast na Kristově utrpení: „ … abys mě 
doprovázela v této pokorné modlitbě, kterou jsem se v tomto všem utrpení modlil ke svému Otci, budeš … padat tváří k zemi se mnou, … .“  Vykupitele při zjevení 
16.6.1675 v oktávu Božího Těla v kapli Navštívení bolí nevděk lidí Bohu zasvěcených: "Proto tě žádám, aby pátek po oktávu Božího Těla byl vyhrazen pro zvláštní 
svátek ke cti mého Srdce. V ten den se má přistoupit k svatému přijímání a konat slavnostním odčinění, aby se napravilo špatné zacházení, které se mi dostalo na 
oltářích. Slibuji ti, že mé Srdce se rozšíří, aby v hojnosti vylilo vliv své Božské lásky na ty, kteří ho takto budou uctívat.“  … na celém světě po „všechna pokolení a 
staletí“. … aby se obrazu Jeho Srdce dostalo veřejné úcty. 
Jednou před sv. přijímáním spatřila svatou Hostii, zářící jako slunce. Uprostřed ní byl Pán a držel v rukou trnovou korunu, kterou položil Markétě na hlavu a pravil: 
»Přijmi, dcero má, tuto korunu, jakožto symbol oné, jež ti bude brzy dána, aby ses mi stala podobnou.« Nedlouho potom vážila vodu. Vtom jí plný okov vyklouzl do 
studně a rychle se točící železná klika ji udeřila do obličeje. Vyrazila jí několik zubů a roztrhla tvář, ... Ještě několika případy byla hlava světice ověnčena korunou 
utrpení. Jednou, když nesla dva džbány plné vody, spadla se schodů a narazila hlavou na kamenný stupeň, jindy ji udeřila silná tyč a opět jindy narazila prudce na 
trám. Vyznává však: »Byla jsem Pánu svému vděčnější za tuto drahocennou korunu, ... poněvadž jsem hlavu nemohla na podušku položiti ... Byla jsem podobnější 
svému Božskému Mistru, který také hlavy své na kříži položiti nemohl … «
Její zpovědník jezuita sv. Claudio de la Colombière (*1641 †15.2.1682 Paray-le-Monial) obhajoval její zjevení. 2.7.1688 … další zjevení Pána. Zaznamenáno je 80 
zjevení. Se zjeveními v Paray le Monial jsou spojeny přísliby ctitelům Ježíšova Srdce: snadno dosáhnou svatosti a dostanou hojnost Božích milostí, potřebných k 
dennímu životu. Zvláštní příslib pro řeholní osoby a kněze, … milost k obrácení zatvrzelých srdcí. … zažívat pokoj v srdci i rodinách a ve chvíli smrti pro ně bude 
Ježíšovo Srdce posilou.
Markéta Marie byla smírnou obětí v duchu Nejsvětějšího Srdce. Byla inspirací sv. Terezii Markétě od Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, řeholnici OCD (*15.7.1747 Arezzo 
†7.3.1770 Florencie), která říká: „V každém cvičení konejme tři úkony, tři úkony adorace a tři pokoření, a řekněme s láskou: Chválím Tě a miluji, Božské Ježíšovo 
Srdce žijící v Srdci Marie. Prosím Tě, Boží Srdce, abys vedlo srdce všech lidí a zvlášť mé, a abys je přijalo jako oběť čisté lásky. Ať je Bůh veleben!“ „ … Prostředkem k 
uchování pokoje v srdci je nemít vlastní vůli, ale vůli Božího Srdce, a dovolit, aby On chtěl za nás, co bude lepší pro Jeho slávu. Kéž vás uspokojí úplná oddanost a 
rezignace na sebe. Božské Srdce bude vyprošovat vše, co chybí našim srdcím, abychom mohly milovat Boha. On bude milovat Boha za nás a my budeme milovat 
skrze Něj.“ „ … dělat vše jen z lásky k Němu. Je tedy třeba se uzavřít v Jeho Božském Srdci jako na malé poušti, abychom tam nalezly usebranost a ticho, umrtvování 
všech smyslů a abychom žily novým životem ducha a lásky.“ „Láska nechce rozdělené srdce: chce všechno nebo nic. … nikdy nezapomeňte, co pro vás učinila Láska. 
Nebudete moci tuto Lásku milovat, nebudete-li umět trpět v tichosti.“
Na počátku r. 1687 oznámila Markéta bratrovi vše, co zaň slíbila. Radila mu s autoritou světice, s něžností sestry a s pokorou pravé řeholnice. »Bůh nebývá 
posmíván,« psala, a naznačila, že musí odložiti příchylnost k pozemským věcem, zálibu ve hře a nakvašenost povahy a připojila: »Naději se všeho od Nejsv. Srdce 
Pána našeho Ježíše Krista, který Tě tak vroucně miluje, že Tě chce za každou cenu učiniti svatým. Proto Tě ještě ponechává na světě, proto Ti poslal nemoc, aby Tě 
vyburcoval a pobídl k rychlejšímu pokroku. Ó, jak velice by mne zarmoutilo, kdybys zmařil úmysly Božského Srdce a nevykonal, čeho od Tebe žádá! Abych Ti pravdu 
řekla, jen tehdy nalezneš pokoj a mír, když vše Bohu obětuješ. . . Dříve než cíle toho dosáhneš, budeš ovšem mnoho trpěti, nebude Ti však chyběti milosti, síly a 
pomoci nejsvětějšího Srdce Pána našeho Ježíše Krista.«
Markéta Marie ponenáhlu předpovídala zcela otevřeně svou smrt. Tak pravila: »Již nebudu dlouho žíti, neboť nic netrpím. Naše milá Matka příliš o mne pečuje.« Jindy 
se vyjádřila ještě určitěji: »Zemru nepochybně letos, protože netrpím.« Zemřela 17.10.1690 v pověsti svatosti v Paray-le-Monial. Pochována v kapli Navštívení. Jejím 
prostřednictvím se šířila úcta k Božskému Srdci. Až k ustanovení slavnosti Nejsvětějšího Srdce pro celou Církev. 18.9.1864 ji blahoslavil papež Pius IX. Svatořečil 
13.5.1920 papež Benedikt XV.
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně se slaví druhý pátek po neděli Nejsvětější Trojice, slavení tohoto svátku zavedl papež Klement XIII. r. 1765. Papež Pius VI. v bule 
Auctorem Fidei (28.8.1794) zdůraznil, že uctíváme Srdce nerozlučně spojené s Osobou Slova, tedy s Ježíšovým Božstvím. V roce 1856 papež Pius IX. rozšířil svátek 
na celou církev. 1889 papež Lev XII. jej povýšil na slavnost. 15.5.1956 vydal papež Pius XII. k výročí ustanovení svátku encykliku Haurietis aquas O ÚCTĚ K 
BOŽSKÉMU SRDCI JEŽÍŠOVU: „Církev prokazuje Srdci božského Vykupitele úctu klanění.“ Úcta k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu se projevila v množství nových 
laických i řeholních společenství nazvaných podle Božského Srdce [Společnost Ježíšova Srdce (P. Cloriviere), Otcové Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (P. Tournely), 
Kongregace neustálého klanění Nejsvětějšímu Srdci (P. Coudrin), Sestry Nejsvětějšího Srdce (P. Varin)] a nových chrámů k jeho cti, nejslavnější Sacre Coeur na 
pařížském Montmartre. I kostel v Praze na Královských Vinohradech s jejím ostatkem. Asi za dvě stě let od velkých zjevení v Paray-le-Monial je modlitba litanií k 
Božskému Srdci a mše svaté na první pátek v měsíci podle doporučení sv. Markéty Marie Alacoque rozšířena po celém světě. Nejsvětějšímu Srdci se zasvěcují osoby, 
rodiny (téměř v každém domě je obraz či socha Božského Srdce), státy (první Belgie 1869). Od 1873 začínají poutě do Paray-le-Monial. 16.6.1875 se papež Pius IX. 
zasvětil Božskému Srdci Páně. 25.5.1899 papež Lev XIII. vydal encykliku Annum sacrum (vysvětlení teologických základů úcty k Božskému Srdci, obsažena modlitba 
zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci (Kancionál 066). Sestru Marii od Božského Srdce z Kongregace Panny Marie Charity dobrého Pastýře, RGS (*8.9.1863 Münster, 
Vestfálsko, vl. jménem Maria Droste zu Vischering, †8.6.1899 Porto) Kristus žádal o papežem zasvěcení světa Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Její zpovědník poslal 
10.6.1898 papeži Lvu XIII. list. A druhý 6.1.1899. Papež 11.6.1899 slavnostně zasvětil celé lidstvo Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Papež sám toto nazval jako „největší 
čin mého pontifikátu“.
Papež Pius XI. v encyklice Quas primas z 11.12.1925 nařídil každoroční obnovu zasvěcení se Božskému Srdci přenést na slavnost Krista Krále, čímž se láska 
Nejsvětějšího Srdce výrazněji propojila s tajemstvím Kristovy vlády. Papežové dbali na hlubší teologické zakotvení úcty k Nejsvětějšímu Srdci: Pius XI. v encyklikách 
Miserentissimus Redemptor 8.5.1928 a Caritate Christi 3.5.1932, Pius XII. Haurietis aquas 15.5.1956 a Summi pontificatus 20.10.1939. Papež Benedikt XVI.: toto 
Srdce nás zve, abychom zanechali marných pokusů o sebezáchovu, a v darování se Jemu a s Ním nalezli plnost lásky. Pouze ta je věčností, pouze ta udržuje svět.

https://www.cirkev.cz/archiv/101012-svata-marketa-marie-alacoque
https://bosekarmelitky.cz/sv-t-marketa-redi/poboznost-k-nejsvetejsimu-srdci-jezisovu/zjeveni-sv-markety-marie-alacoque/
https://www.vaticannews.va/cs/cirkev/news/2018-06/slavnost-nejsvetejsiho-srdce-jezisova.html
http://www.vojtechkodet.cz/temata/duchovni-zivot/ucta-k-bozskemu-srdci-pane.html
https://theses.cz/id/i08m6y/Vondrkov_Vybran_impulsy_spirituality_svat_Markty_Marie_Al.pdf
https://www.modlitba.cz/aktuality/nejsvetejsi-srdce-jezisovo   
SVATÁ MARKETA MARIE ALACOQUE 1937 ŠKOLSKÉ SESTRY OSR, PRAHA
Marie Michálková Úcta k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu Dipl. práce UP OLOMOUC 2011 aj.



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

14.6.
sv. Anastáz Perský, opat, mučedník

 

15.6.
nezávazná památka sv. Vít, mučedník, český patron

sv. Modest a sv. Krescencie, mučedníci

16.6.
sv. Benon z Míšně, biskup 

sv. Dagmar Česká, královna Dánska, vyznavačka

17.6.
sv. Avitus z Micy, biskup OSB

ct. Jan z Jenštejna, biskup

*600. Původně římským vojákem z Persie. Po křtu v r. 620 vstoupil do kláštera sv. 
opata Anastasia v Jeruzalémě a stal se benediktinským mnichem, zvolen opatem. V té 
době propuklo pronásledování křesťanů v Cesareji, odešel tam a posiloval místní 
křesťany. Po 7 letech byl zajat a odvezen do Persie, tam od krále Chosroa mučen a sťat 
spolu se 70 druhy 22.1.628 Persie Irák.

Papež Honorius I. v r. 630 jeho ostatky (spolu s ostatky sv. Vincence ze Zaragozy) dává 
přenést do kostela Santi Vincenzo et Anastasio alle tre fontane (sv. Vincenta a Anastasia 
u tří studní) v Římě. V církevním kalendáři svátek v r. 1969 přeložen z 22. 1. (společně 
se sv. Vincencem). Úcta schválena na II. nicejském koncilu r. 787.

*297 Mazara del Vallo Sicílie. Za Diokleciánova pronásledování †304/305 Lukánie (Řím) 
mučednickou smrtí. Úcta k němu z 5. století, ale o životě není spolehlivých zpráv. Část 
ostatků uchovávána (od 836) v klášteře Korvey nad Weserou. Odtud má jeho rameno 
sv. Václav pro hlavní pražský kostel. Další přinesl do Prahy Karel IV. 1355 z Pavie. Patří 
ke 14 sv. Pomocníkům.

Sv. Modest je manželem sv. Krescencie (chůva sv. Víta), vyučili ve víře a pokřtili sv. 
Víta, všichni tři umučeni r. 305. V některých životopisech je zaměňován s Modestem z 
Trevíru.

*1010 Sasko, Německo. Zdrobnělina Bernard. 1066 biskupem Míšeň. Staví mnoho 
kostelů, klášterů. Proti válce Jindřicha IV. (1075 na rok uvězněn). 1085 ho císař sesadil, 
po 3 letech se ujal úřadu. Na misiích u pohanských Slovanů. †16.6.1106 Míšeň (96 let). 
1523 svatořečí papež Hadrián VI. Ostatky 1576 do Mnichova. Zde v katedrále P. Marie. 
Věrozvěst Sasů a lužických Slovanů.

*1186 Praha. Nejstarší dcera českého krále Přemysla Otakara I. a královny Adléty 
Míšeňské, pokřtěna Markéta, nevlastní sestra sv. Anežky České. Provdána za Valdemara 
II. dánského krále v Lűbecku 1205. Svatební dar: chtěla snížití daně, propuštit vězňě. 
Dánové ji zvou Dagmar (Jitřenka). 1209 narozen syn Valdemar III. † při porodu 2. syna 
20.12.1213 Ribe Dánsko. Pohřbena Ringsted.

Krále Burgundska Gundobalda obrací z ariánství-blud. Bez úspěchu. Na jeho syna sv. 
Zikmunda (30.4.) má vliv: 497 pokřtěn. 523/524 sv. Avitus napomíná krále Orleánsu 
Chlodomera proti invazi do Burgundska. Král nedbá. Ve válce zavraždil Zikmunda, krále 
Burgund, sám padl. Avitus (přání Childeberta I.-bratr Chlodomera) založí klášter, kostel. 
Opatem Saint-Mesmin de Micy u Orléans.

*1347/9, synovec Jana Očka z Vlašimi. Administr. pražské arcidiecéze od 1378. 
Arcibiskupem 19.3.1379. Ke cti P. Marie, svátku Božího Těla složil mešní texty. 1386 
zavedl svátek Navštívení P. Marie (od 1389 papež pro celou církev 2.7.) 1391 povolil 
denní svaté přijímání. Po † sv. Jana Nepomuckého šel do Říma. 2.4.1399 patriarchou 
akvilejským. †17.6.1400 Řím, pohřben kostel sv. Praxedy.



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

18.6.
sv. Řehoř Barbarigo, biskup
sv. Marina, panna, řeholnice

19.6.
slavnost Nejsvětější Srdce Ježíšovo

nezávazná památka sv. Jan Nepomuk Neumann, biskup CSsR

20.6.
památka Neposkvrněné Srdce Panny Marie 

sv. Silverius, papež OSB, mučedník

21.6.
slavnost Dvou Srdcí Lásky

památka sv. Alois z Gonzagy, řeholník SJ

*16.9.1625 Benátky, Itálie. Studia Padova. Má 20 let: diplomatem. Kongres v Münsteru 
(o ukončení 30 leté války, Vestfálský smír). 1655 knězem Padova, 1657 biskupem 
Bergamo, 1660 kardinálem. 1664 biskupem Padova. Zde založil seminář, školu jazyků, 
tiskárnu. †18.6.1697 Padova. Pohřben katedrála. 6.7.1791 blahořečil Klement XIII. 
26.5.1960 svatořečil Jan XXIII.

Z Bithýnie (v Malé Asii), křesťanská panna a mniška ... na území dnešního Turecka. 
Uctívána v katolické, pravoslavné i koptské tradici. Životopisné údaje jsou velmi 
neurčité, mohla žít v 5. nebo také v 6. století. Ostatky od 13. století v benátském 
kostele Santa Maria Farmosa. Od 1810 spolupatronkou Benátek, patronkou Santa Marina 
di Milazzo, Santa Marina Salina Itálie.

Ustanovil r. 1856 papež Pius IX. na 3. pátek po Letnicích. Srdce Ježíšovo - symbol 
náboženské úcty, vyjadřující Jeho lásku ke všem lidem. Tato úcta se šířila zásluhou sv. 
Jana Eudese (1601-1680), později díky sv. Markétě Marii Alacoque (1647-1690), 
prostřednictvím které sám Pán nabízí praxi 9 po sobě jdoucích 1. pátků v měsíci s 
velikými zaslíbeními pro život i hodinu smrti.

*28.3.1811 Prachatice. Otec Filip z Obernburgu Bavorsko (v Prachaticích 1802), matka 
Anežka Lebischová. 3 dítě ze 6. Studia Č. Budějovice, teologie UK Praha. Mluvil 8 jazyky. 
1836 z Prachatic. New York 25.6.1836 knězem. Misionářem pro Němce. 1840 k 
Redemptoristům. 1.2.1852 biskupem Filadelfie. Heslo: „Utrpení Kristovo, posilni mě.“ 
Vyčerpán † 5.1.1860 Philadelphia USA.

Úctu šířil sv. Jan Eudes (†1680), i jiní. Liturgickou oslavu povolil Pius VII. Pius XII. po 
zasvěcení lidstva 31.10.1942 Srdci Neposkvrněnému rozhodl, aby se od 1944 svátek 
slavil v Církvi 22.8. Nyní proto, že následuje po slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. 
Ve Fatimě 1917 Panna Maria slíbila mimořádné milosti všem uctívajícím Její 
Neposkvrněné Srdce. Přísliby pro devět 1. sobot v měsíci.

*5. stol. Frosinone Itálie. Podjáhnem Řím. 536 papežem (1. benediktin). Ostrogótský 
král Theodahad ho uznal. Císař byzance Justinián I. poslal do Říma vojáky (7.12.536 v 
Římě). Papež vyjednává, neválčí se. 11.3.537 papež do vyhnanství Patara v Lykii, pak 
ostrov Palmaria (Ponza u Neapole). 11.11.537 vzdal se úřadu. † 2.12.537 Ponza Itálie 
hladem. Řím Vigilius papežem.

Pán Ježíš: Ustanovím zvláštní den v neděli po slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a 
památce Neposkvrněného Srdce Panny Marie. V tento den budou obě Srdce zahrnována 
a probodávána mešními oběťmi a modlitbami a jejich krev poteče do očistce. Všechny, 
kteří nosí pečeť Srdcí Lásky, přitáhnu k sobě jako magnet. P. Montfort Okaa, zakladatel 
Společenství Dvou Srdcí lásky, SHL.

*9.3.1568 Castiglione u Mantovy Itálie. Od 10 let pážetem. Slib čistoty. 1580 1. sv. 
přijímání. Pak Španělsko. 1585 návrat. Dědictví ml. bratru. 21.11.1585 jezuitou. 
Duchovní vůdce sv. Robert Belarmin. Studia teologie. Napsal spisy pro mládež. Březen 
1591 Řím nakažen mor (ošetřuje nemocné). †21.6.1591 Řím. 1726 Benedikt XIII. 
svatořečí. 1729 patron studující mládeže, ministrantů.
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