
2020
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo

24.5. neděle 7. velikonoční
54. Den modliteb za sdělovací prostředky

30´ 07:30 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 Františka Tomáška a jeho rodinu V
P 10:30 Chlum S

15´ 10:30 Hlinsko - děkanský kostel V
30´ 17:00 S
 - 18:00  -

25.5. pondělí po 7. neděli velikonoční
30´ 07:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. s MÁJOVOU R
30´ 17:00 V

26.5. úterý po 7. neděli velikonoční sv. Filip Neri, kněz CO

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

27.5. středa po 7. neděli velikonoční
30´ 07:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. s MÁJOVOU R
30´ 18:00 S

28.5. čtvrtek po 7. neděli velikonoční
30´ 07:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. s MÁJOVOU R
30´ 18:00 Studnice                           s MÁJOVOU za Antonína Mence, Martina Slámu, Marušku Benákovu a Annu Mencovu V

29.5. pátek po 7. neděli velikonoční
30´ 07:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. s MÁJOVOU R
30´ 17:00 Hlinsko - děkanský kostel    s MÁJOVOU za Marii Bergrovou a Františka Misaře a duše v očistci S

30.5. sobota po 7. neděli velikonoční
30´ 07:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. s MÁJOVOU R
30´ 8:00 Hlinsko - děkanský kostel za rodiče Čermákovy, dceru a syna S
P 14:00 S

30´ 17:00 Hlinsko - děkanský kostel   s MÁJOVOU za Marii Pechovou, rod Bártů, Pechů a duše v očistci V

31.5. neděle slavnost Seslání Ducha Svatého

30´ 07:30 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 za živé a zemřelé obyvatele obce Studnice V
P 10:30 Chlum S

15´ 10:30 Hlinsko - děkanský kostel V
 - 18:00  -
* Svátost smíření 15, 30 minut před mší svatou, P na požádání.

Prosíme o shovívavost, pochopení a respektování platných nařízení vlády.

Orelské chaloupky děti 7-15 let 1.-7.8.2020 Havl. Borová. 1.500,- Kč/ditě. Plakát. Přihlášky (jsou v kostele) do 31.5.2020.

Benefiční koncert podpory Azylového domu Hamry 14.6.2020 TV Noe 20 hodin - festival www.slezskalilie.cz. Plakát.
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 * Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden

Panna Maria Pomocnice křesťanů; sv. Vincenc Lerinský, řeholník OSB
ct. Marie z Agredy, abatyše CImConc.; sv. Afra z Brescie, mučednice

Včelákov                  S MÁJOVOU

Hlinsko - děkanský kostel   s MÁJOVOU
Chlum                       jen MÁJOVÁ

sv. Beda Ctihodný, kněz OSB, učitel církve; sv. Řehoř VII., papež
sv.Marie Madgal. de Pazzi,řeholnice OCarm.; sv.Magdalena Sofie Barat,řeholnice RSCJ

Hlinsko - děkanský kostel ADORACE

sv.Augustin z Canterbury,biskup OSB; bl.Ondřej Franchi,biskup OP
Marie Antonie Františka Lamplová, řeholnice OSF

Chlum                        s MÁJOVOU
sv.Ubaldeska Taccini,panna řeholniceSMOM; sv.Vilém Akvitánský,vyznavačOSB

bl. Marie Bartolomea Bagnesiová, panna, řeholnice OP; sv. Emil, mučedník  

sv.Maximin,biskup; bl.Vilém Arnaud,kněz OP a druhů mučedníků
bl. Jakub Salomoni,kněz OP; sv. Pavel VI., papež

sv.Zdislava,vyznavačka TOP, česká patronka; sv.Ferdinand III.,král,vyznavač
sv.Jana z Arcu,panna,mučednice; sv.Basil Starší a sv.Emelie,vyznavači

Srní                             POUTNÍ

Navštívení Panny Marie; Panna Maria Matka všech národů
sv.Felix Amoroso z Nicosia,OFMCap.; sv.Petronila,mučednice

Včelákov                  S MÁJOVOU

Studnice                      POUTNÍ

Chlum                       jen MÁJOVÁ

Díky nebi jsou mše svaté slouženy veřejně a od pondělí 25.5.2020 s nejvýše 300 přítomnými. Dispens trvá.

V neděli 31.5.2020 sbírka na potřeby diecéze.

Kněžské svěcení našeho jáhna Jakuba Brabence sobota 27.6.2020 Hradec Králové 10 hodin. Zájem o dopravu 
autobusem hlásit paní Marii Jírů. Tel.: 731 619 867. Primice Hlinsko sobota 4.7.2020 v 9 hodin. Pamatujme modlitbou.

Prosíme o úklid společenské místnosti a přilehlých prostor na faře v Hlinsku (WC, mytí oken, … ) v termínu Vámi zvoleném 
před kněžským dnem ve čtvrtek 4.6.2020. Pán Bůh Vám zaplať.

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

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: 24.5.2020

Chlum Studnice Včelákov Vortová

pr
av

id
el

né

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 R1*)

17:00 V

Neděle
  9:00 S

7:30 R 10:30 S 9:00 V   7:30 V10:30 V
17:00 S

1*) Sobota 30.5.2020 ve 14 hodin SRNÍ u Hlinska poutní mše svatá v kapli Navštívení Panny Marie.

Mše svaté sloužené veřejně od pondělí 25.5.2020 s nejvyšším počtem 300 přítomných

od čtvrtka 12.3.2020 16 hodin z rozhodnutí našeho královehradeckého biskupa
dispens od účasti na nedělních bohoslužbách

Chlum Studnice Včelákov Vortová

pr
av

id
el

né

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



Svatý Filip Neri, kněz CO   26.5.
*21.7.1515 Florencie, Toskánsko, Itálie  †26.5.1595 Řím, Lazio, Itálie
Filip Neri se narodil ve Florencii 21.7.1515 jako nejmladší ze 4 dětí nemajetného florentského notáře Francesca Neri a jeho ženy Lukrécie da Mosciano. Měl 
2 sestry. Bratr zemřel mladý. Otec velmi zbožný, dbalý církevních předpisů, k víře a pokoře vedl děti. V pěti letech Filipovi zemřela matka. Otec se podruhé 
oženil. Nevlastní matku měl Filip rád. Už v dětství projevoval neobyčejnou dobrotu srdce. Dokončil humanitní studia v dominikánském klášteře u kostela San 
Marco ve Florencii, vyučován Zenobiem de 'Medici a Servanziem Mini. Když měl 17 let, shořel jim statek. Filip otcem poslán za obchodním příručího ke 
svému strýci Romolu Neri, bohatému bezdětnému obchodníkovi neapolského města San Germano (nyní Cassino) blízko kláštera na Monte Cassino. Ve 
volných chvílích chodíval směrem k přístavnímu městu Gaeta (100 km SZ od Neapole) na vysokou horu (snad Monte Maio 940 m.n.m.), aby se modlil, 
rozjímal, … a přemohl volání ´světa´. Rozhodl se zasvětit Bohu.
 Brzy asi 1534 odešel do Říma. Vyhledal florentského aristokrata Galeotta Caccia a prosil o přístřeší. Z útrpnosti byl přijat. Svěřena mu výchova jeho dvou 
synů. Ve dne se věnoval jim či studoval, noci kromě krátkého odpočinku trávil na modlitbách v předsíních chrámů nebo katakombách sv. Šebestiána. Zde 
prožil extatický stav milosti Ducha Svatého, čímž srdce jeho tak rozohněno a rozšířeno bylo, že mu praskla dvě žebra. Umrtvoval se posty, bičováním, tvrdým 
lůžkem. Po dvou letech začal studoval filozofii a bohoslovectví. Viděl, že věda svádí k pýše, nechal studia, věnoval se službě nemocným a mládeži. Docházel 
do nemocnic, sloužil nemocným, přinášel vyžebrané pokrmy, nápoje, těšil, povzbuzoval k trpělivosti. Ujímal se zanedbaných dětí. Pátral po zatvrzelých 
hříšnících, plakal nad nimi a snažil se je přivést k pokání. Jeho chování bylo jemné, naklonil si každého. Andělská jeho čistota pramenící z mocné lásky k 
Bohu dodávala krásy jeho očím, tváři i vzezření. Děti měly k němu něžnou lásku; on pak jejich lásku opětoval. 1537 přišel do Říma sv. Ignác z Loyoly. Filip 
Neri se s ním spřátelil kolem roku 1544. 1548 založil s pomocí svého zpovědníka Persiana Rossy a několika zbožných mužů bratrstvo Nejsvětější Trojice, 
jehož úkolem byla charitativní péče o poutníky (myšlenka dosud neslýchaná). Zbudován rozsáhlý dům poutnický; vedle dům pro poutnice, jimž sloužily místní 
římanky. Filip svolával jednou měsíčně členy bratrstva do kostela San Salvatore in Campo a konal jim, ač laik, promluvy. Pomáhal chudým v městě, zvláště 
těm, kdož se styděli žebrat. Těm přinášel v noci potají potravu, oděv, palivo, peníze. Žádný chudý neodcházel bez almužny. S láskou k Bohu volával: „Zastav, 
ó Pane, proud svých útěch, malé a úzké moje srdce jich nesnese.“ „Ó Ježíši! Kdy konečně Tě počnu milovat láskou dětinnou? Nepoznal jsem Tě ještě, 
protože jsem Tě ještě nehledal... Ó, Pane, nedůvěřuj mi! Ještě dnes bych Tě zradil a největších hříchů bych se dopustil, kdybys mi nepomáhal svou milostí!“ 
Na příkaz zpovědníka se dal r. 1551 vysvětit na kněze, čemuž se předtím pokorně vzpíral. 1558 se přestěhoval do domu San Girolamo della Caritá, kde byli i 
jiní kněží. Četl dopisy sv. Františka Xaverského. Chtěl jít do Východní Indie pohanům hlásal evangelium, i mučednictví podstoupit. Ale cistercienský převor 
Ghettini, s nímž se poradil, pravil: „Řím ať je tvojí Indií.“ Povzbuzoval k častějšímu přijímání sv. svátostí. Proto sedával denně od otevření kostela ve 
zpovědnici. Aby udržel v kajícnosti obrácené hříšníky a upevnil je v dobrém, zval je každý den do své skromné jizby v hospici sv. Jeronýma della Caritá. Své 
mladistvé žáky připravoval pro duchovní stav. Shromáždil kolem sebe hodně mladých nadšenců, mezi nimiž zvlášť vynikl pozdější kardinál Baronius, který na 
radu svého učitele napsal slavné Letopisy církevní (Annales). Duchovními schůzkami byl bezděčně položen základ ke kongregaci oratoriánů (CO, 
Congregatio Oratorii). Založeni 1552. Družina oratoriánů se zpočátku řídila soukromými pravidly sv. Filipa. Jeho žák Caesar Baronius ji zformoval v 
kongregaci podle norem sv. zakladatele se schválením papeže Pavla V. Světec přes den kázal a zpovídal po rozličných chrámech, navštěvoval nemocnice a 
příbytky chudiny. Večer se vracel do svého oratoria přistavěného vedle kostela Panny Marie ve Vallicelle (na Corso Vittorio Emanuele a rohu Via della Chiesa 
Nuova v Římě). Oratorium (prostranný dům s modlitebnou) se stalo časem tepnou a ohniskem náboženského života v Římě a později i v jiných městech 
Itálie, Francie a Anglie, kde byly zakládány řeholní domy oratoriánů. V té době zasedá Tridentský koncil (13.12.1545-4.12.1563).
 Měl mnohé příznivce: papež Pavel IV. i nástupci, Kamillus de Lelliis byl jeho kajícníkem, Bosius (vědecky zkoumal katakomby). Ale také mnoho odpůrců. I 
vyšel nespravedlivý nález: „Filip nesmí zpovídat a se svými žáky se stýkat.“ Filip se podrobil. Nález byl pak brzy odvolán. Odmítal všecky nabízené hodnosti, i 
kardinálskou, po třikrát mu nabízena. Jedno z jeho zbožných cvičení: konal pouť do sedmi hlavních kostelů římských. Průvod vyšel časně ráno ze S. Paolo; u 
S. Salvatore sloužena mše svatá pro poutníky, ve čtyřech následujících kostelích bylo vždy kázání a u S. Maria Maggiore pouť končila. Účastníků bylo někdy 
přes tisíc (pouze pro muže). Hudba a zpěv měly při pobožnostech Filipem zavedených významné místo. Reformátor hudby církevní a skladatel Palestrina byl 
dlouhou dobu kapelníkem v oratoři. V Oratoriu byly dávány pěvecké produkce na texty z dějin Starého a Nového Zákona. Odtud nazývány hudební skladby s 
biblickými tématy oratoria. První oratorium uskutečněno roku 1600. Byl zpovědníkem a rádcem mnoha významných lidí, mezi jeho přátele patřil sv. Karel 
Boromejský, sv. František Saleský. Spolu s několika dalšími světskými kněžími začali bydlet společně 1564 a 1575 dosáhli papežského schválení jako 
kongregace oratoriánů. Filip neukládal členům slibů, nýbrž jen trojí povinnost: aby často přijímali svaté svátosti, uchovali čistotu a měli lásku k práci. Až 
Baronius napsal řeholní pravidla.
 Říkával, že lidi veselé lze snadněji přivést na dobrou cestu než lidi trudnomyslné. Proto viděl-li někoho ze svých mladých přátel věsit hlavu, pleskl ho mírně a 
přívětivě po tváři a řekl: „Proč jsi smutný? Co se ti stalo? Pojď a pověz to svému otci!“ Napomínal je: „Buďte veselí, synáčkové! Nechci smutek, nechci 
zádumčivost!“ Pro jeho veselou povahu se chlapci za ním hrnuli a on si s nimi hrál jako jeden z nich. Kdysi děti ztropily takový hluk, že domácí nadávali. Filip 
řekl dětem: „Děti, nebojte se, hrejte si vesele dál! Jenom nehřešte!" Jindy řekl lidem, kteří si stěžovali: „Ať si štípají dříví na mých zádech, jen když nehřeší!" 
Jeho veselost nebyla překážkou svatosti. Zbožný obchodník ze Sieny přišel jednou do Říma a byl pohoštěn v klášteře sv. Filipa. Viděl, jak se světec vesele 
baví a směje. Nad tím se cizinec horšil a začal pochybovat, zdali je Filip opravdu tak svatý, jak se o něm vypravuje. Jeho smích naznačoval spíše hříšnou 
lehkovážnost než svatost. Druhého dne šel k Filipovi k sv. zpovědi. Ani slovíčko neřekl o svém křivém podezřívání. Avšak světec mu řekl: “Hleď, abys 
nezamlčel hřích! Proč se nezpovídáš, že ses včera večer nade mnou pohoršoval?" S hříšníky dovedl sv. Filip promluvit vážně. Tak jednomu uložil, aby se po 
jistý čas modlil „Zdrávas, Královno" a aby po této modlitbě políbil zem a řekl: „Zítra již možná budu mrtvý." Pro své ctnosti byl Filip velice vážený a ctěný. 
Pokornému světci to bylo nemilé, a proto hleděl svým chováním vzbudit dojem, jako by byl blázen. Jednou se na ulici setkal se sv. Felixem Cantaliciem. 
Jeden druhého si vážil jako světce, jeden klekal před druhým a jeden druhému líbal ruce. Felix, jenž přicházel právě ze sbírky pro chudobný klášter, se tázal 
Filipa: „Nemáš žízeň? Pojď a napij se!" a podal mu dřevěnou láhev s vínem, kterou dostal darem. Filip bez okolků vzal láhev a pil přímo z ní, třebaže se mu 
lidé posmívali. Lnuli k sobě láskou dětinnou; setkali-li se, celovali se a navzájem si žehnali. Tehdy založil Karel Borromejský řád Oblátů a předložil řeholi 
Filipovi, aby ji prozkoumal. Filip jel s ním ke klášteru kapucínskému, dal zavolat řeholního bratra Felixe Cantalicia, aby řeholi prohlédl. Felix se omlouval, řka, 
že neumí číst. … opravil řeholi ve dvou statích a Karel Borromejský je uznal. Družina Filipova obdržela zprvu 1564 chrám sv. Jana Křtitele, později kostelík 
Panny Marie ve Vallicelle. Tam zbudoval na místě kostelíka rozsáhlý chrám, náleží mezi nejkrásnější svatyně římské: Chiesa nuova (nový kostel). Vedle 
chrámu vystavěl prostranný dům s modlitebnou. 
 Pln radosti přišel mladík František Zazarro, oznamuje, že bude studovat práva. „A co potom?“ tázal se Filip. „Ožením se, založím rodinu, dosáhnu hodností a 
slávy.“ „A co potom?“ Když neodpovídal, Filip za něj: „Potom umřeš! A co potom?“ Jinoch zvážněl, dal výhost světu a vstoupil do kláštera. Ve zvláštní úctě 
měl Třetí Božskou Osobu a prosíval o sedm darů Ducha Svatého. K Panně Marii volal něžným sladkým jménem: „Mia Mamma!“ Pozoruhodnou lásku měl k 
nejsvětější Svátosti Oltářní. Od papeže Řehoře XIV. obdržel povolení, aby směl sloužit mši svatou soukromě v malé oratoři, která byla zřízena vedle jeho 
světnice. Když ji sloužil, stával často po celé hodiny s rukama pozdviženýma v modlitbách jako bezduchá socha. Po Agnus Dei (Beránku Boží) všichni odešli 
z oratoře, i sluha, když byl zprvu zhasl světla a když byl na dveře upevnil tabulku: „Silenzio! che il Padre dice la Messa,“ (Ticho! Otec slouží mši svatou). Po 
dvou hodinách sluha zaklepal a obdržel-li dovolení, vešel, opět rozžehl svíce a Filip dosloužil mši svatou. Říkával: „Běda mi, že jsem dosud nic dobrého 
nevykonal , .. Ó, já bídný člověk! Kolik prostých lidi dojde v království Božím větších odměn a já ... ?“ Když Filip na smrt onemocněl, kardinál Baronius mu 
dával poslední pomazání, kardinál Frederico mu přinesl Tělo Páně. Filip zavolal: „Ejhle! Láska má je zde!“ Kardinál pravil obvyklou modlitbu: „Pane, nejsem 
hoden.“ A Filip zaníceně: „Ne, nejsem hoden, a také nikdy jsem nebyl hoden, a nikdy jsem nevykonal nic dobrého, ale přijď, ó Pane, přece! Přijď!“ Poté se 
rozplakal a plakal tak usedavě, že přítomni se nemohli ubránit hlubokému pohnutí. Lékaři chtěli zastavit chrlení krve, které ho stihlo, ale on řekl: „Jděte mi 
pryč se svými léky! Kdo si žádá něco jiného než Krista, neví, co chce. Všecko ostatní je marnost.“ Druhého dne si dal předčítat život sv. Bernardina 
Sienského; odstavec o jeho smrti chtěl slyšet dvakrát. Skonal na svátek Božího Těla o 2. hodině ráno 26.5.1595, stár 80 let. 1622 prohlášen za svatého. 
Nazýván druhý (po sv. Petrovi) Apoštol Říma, dle ctnostného života „Il Santo“ (svatý). Připisuje se mu zasvěcení měsíce května Panně Marii a zavedení 
Loretánské litanie v májových pobožnostech.
http://www.zivotopisysvatych.sk/filip-neri-knaz/
NAŠE SVĚTLA, Čtení ze životů svatých, RUDOLF SCHIKORA CSsR, EXERCIČNÍ DŮM VE FRÝDKU 1947
ŽIVOTOPISY SVATÝCH, V POŘADÍ DĚJINCÍRKEVNÍCH, ISIDOR VONDRUŠKA,LADISLAV KUNCÍŘ V PRAZE 1931
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filip_Neri   https://en.wikipedia.org/wiki/Philip_Neri



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

24.5.
Panna Maria Pomocnice křesťanů

sv. Vincenc Lerinský, řeholník OSB

25.5.
nezávazná památka sv. Beda Ctihodný, kněz OSB, učitel církve

nezávazná památka sv. Řehoř VII., papež

26.5.
památka sv. Filip Neri, kněz CO

 

27.5.
nezávazná památka sv. Augustin z Canterbury, biskup OSB

nezávazná památka bl. Ondřej (František) Franchi, biskup OP

Maria Auxilium Christianorum. Svátek zavedl v září 1815 Pius VII. (5.7.1809 zajat 
Napoleonem, ve vězení svěřil sebe a církev do ochrany Panny Marie. Ze zajetí propuštěn 
10.3.1814. Vrátil se do Říma 24.5.1814). Sv. Jan Bosko: „Vždy věřte v Ježíše Krista 
přítomného v Eucharistii a v Pannu Marii Pomocnici a uvidíte, jaké zázraky se budou dít.“ 
Jeden z hlavních svátků Salesiánů.

Původně voják. Po mystickém zážitku se stal benediktinským mnichem v klášteře 
založeném okolo 410 sv. Honorátem na ostrově Saint-Honorat (patří k Lérinským 
ostrovům, u Cannes, Francie). Definoval pojem "církevní otec". 434 napsal pod 
pseudonymem Peregrinus (Poutník) spis Commonitorium (obrana katolické víry proti 
novotám heretiků). †445-450.

*673 Wearmouth Anglie. Od 7 let vychováván opatem benediktinů Biscopem. S ním 682 
v klášteře Jarow u Sunderlandu. 692 podjáhnem, 703 knězem. Učencem přírodních a 
náboženských věd. Píše 1. historii západních klášterů, jeho výklady teologie se četly 
veřejně. Rádcem panovníků, biskupů, ... . †26.5.735 Sunderland. Pohřben katedrála 
Durham Anglie. Učitelem církve 1899.

*1020 Soana Toskánsko Itálie. Vlastním jménem Hildebrant. Benediktinem OSB 
Aventinum Řím. I v Cluny Francie. Průvodce Řehoře VI., od 1049 pokladníkem papeže 
Lva IX. 1073 zvolen papežem. Obnovuje církev. Vymanil církev (dohodou) z císařského 
vazalství. Spory s Jindřichem IV. (vzdoropapež Klement III.) Ve vyhnanství †25.5.1085 
Salerno. Pavel V. jej svatořečil 1606.

*21.7.1515 Florencie Itálie. Otec advokát, matka zemřela v jeho 5 letech. Svou 
veselostí, laskavostí získal i nevlastní matku. Příručím v obchodě strýce. Studia v škole 
dominikánů. 1535 Řím jako vychovatel. Shromažďuje děti, mládež v setkáních zvaných 
oratoria. Z nich vznikla 1552 Kongregace oratoriánů CO. Říká: „svatý smutný je smutný 
svatý“. Knězem 1551. Zpovědníkem

a rádcem mnoha významných lidí (jeho přáteli jsou sv. Karel Boromejský, sv. František 
Saleský). Několikrát odmítl kardinálskou hodnost. Je apoštolem Říma. Připisuje se mu 
zasvěcení měsíce května Panně Marii a zavedení Loretánské litanie v májových 
pobožnostech. Zemřel na svátek Božího Těla 26.5.1595 Řím. Papež Řehoř XV. ho 
svatořečil 1622.

*kolem 546 Itálie. Benediktinem opatství sv. Ondřeje Řím. 596 vyslán papežem 
Řehořem I. Velikým s 39 spolubratry do Anglie. Žádá Kentský král sv. Ethelbert a 
královna Berta. Král přijal křest i jeho lid. 601 sv. Augustin 1. arcibiskupem Canterbury. 
Staví katedrálu Krista Krále. Založil arcidiecézi York, diecéze Londýn, Rochestr. 
†26.5.604/605. Pohřben Canterbury. Apoštol Anglie.

*1335 Pistoja, Toskánko, Itálie. Kupecká rodina Franchi-Boccagni. 1349 do řádu. V 
Evropě černý mor. Usiluje o vzorný řeholní život. Postupně převorem kláštera sv. 
Dominika Pistoja, sv. Romana Lucca, sv. Dominika Orvieto. Dává příklad životem. 1382 
biskupem Pistoja. Usiluje o mír, pečoje o chudé. 1400 rezignoval. Do kláštera Pistoja. 
Zde †26.5.1401. Blahořečil 21.11.1921 Benedikt XV.
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28.5.
sv. Ubaldeska Taccini, panna, řeholnice SMOM

bl. Marie Bartolomea Bagnesiová, panna, řeholnice OP

29.5.
sv. Maximin, biskup
sv. Pavel VI., papež

30.5.
památka sv. Zdislava, vyznavačka, T.O.P., česká patronka

sv. Ferdinand III., král a vyznavač

31.5.
Navštívení P. Marie

bl. Panna Maria Matka všech národů

*1136 Calcinaia Toskánsko Itálie. Jediná dcera chudých rolníků. 1150 zjevení anděla: jít 
do řádu johanitek (péče o nemocné). V 15 letech do řádu. 55 let pracuje v klášterní 
nemocnici v Pise. Známa laskavostí, zbožností, askezí. †28.5.1205 Pisa, Itálie na 
slavnost Nejsvětější Trojice. Sixtus V. plnomocné odpustky, kdo navštíví chrám ve 
Vallettě na ostrově Malta v den její † 28.5.

*15.8.1514 Florencie, Toskánsko, Itálie. V 17 letech jí † matka. Přebírá domácnost. 
Složila slib čistoty. Chce do kláštera. Onemocněla. Po uzdravení zůstaly bolesti, část. 
ztráta zraku, sluchu. Ve 33 letech do 3. řádu sv. Dominika, jméno Bartolomea. Zůstala 
nemocná bez nářků ve spojení s Bohem. †28.5.1577. Neporušena. Blahořečil 11.7.1804 
papež Pius VII.

*kolem 280 Silly u Poitiers Francie. Vychovatelem. 335 biskupem Trevír, Německo. Hájí 
víru proti ariánům. Přijal Athanasia, patriarchu Alexandrie, Egypt za jeho vyhnanství 
335-337. Usiluje o smír. Putuje do Konstantinopole (Istanbul, Turecko). Cestou zpět u 
Poitiers †12.9.346 u svého bratra biskupa. 29.5. přenesen biskupem Pavlínem do 
Trevíru. Úcta i do Alsaska, Švýcarska, Francie.

*26.9.1897 Consesio, Brescie, Itálie. Jan Křtitel Montini. 29.5.1920 knězem, 1954 
milánský arcibiskup, 1963 papežem. Je prvním, který putuje po světě, 8.12.1965 
dokončí 2.vatikánský koncil, 1967 zasvěcuje znovu svět Panně Marii, poslední papež 
korunovaný tiárou, †6.8.1978 Castel Gandolfo u Říma. Svatořečil v neděli 14.10.2018 ve 
 Vatikáně Svatý otec František.

*1220 Křižanov Morava. Rodiče Přibyslav a Sibyla ze Sicílie->děti: Zdislava, Eufémie, 
Alžběta, Petr, Libuše. Manžel pan Havel z Lemberka, Jablonné v Podještědí. Matka dětí: 
Havel, Markéta, Jaroslav, Zdislav. Zakládá špitály, s manželem pozvali dominikány do 
Jablonného, Turnova. Pro ně založili kláštery, chrámy. †30.5.1252 Lemberk. 
Blahořečena 28.8.1907. Svatořečena 21.5.1995.

*1199 Španělsko. 1217 zdědil po matce Berengarii území Kastilie a 1230 León, území 
svého otce Alfonse IX. Leónského. 1230 sjednotil obě království (dnes Španělsko). 1248 
osvobodil Andalusii od Maurů (Saracéni). Podporoval univerzitu v Salamance. Byl 
synovcem sv. Ludvíka IX. francouzského. S bratry sv. Izidorem (4.4.) a sv. Leanderem 
(13.3.) ve znaku Sevilly. †30.5.1252 Sevilla.

Příchod P. Marie ke sv. Alžbětě v Ain Karim v Judsku (Lk 1,39-56). Ustanoven 1236 v 
řádu františkánů na 2.7. Sv. Bonaventura složil rýmované oficium 1236. 28.4.1387 
svátek poprvé slavil u sv. Víta v Praze arcibiskup Jan z Jenštejna. Na jeho popud 1389 
zavedl papež Urban VI. svátek v celé církvi. Úpravou kalendáře 1969 vložen mezi 25.3. a 
24.6. Vrcholí jím měsíc květen, měsíc P. Marie.

Amsterdam Holansko 25.3.1345 eucharistický zázrak, 25.3.1945-31.5.1959 zjevení P. 
Marie Matky všech národů-56 poselství. P. Maria dává modlitbu: "Pane Ježíši Kriste, ... 
sešli nyní na zem svého Ducha. ... ať ... přebývá v srdcích všech národů ..." Slibuje: po 
vyhlášení 5. mariánského dogmatu: P. Maria Spoluvykupitelka, Prostřednice a 
Přímluvkyne budou Církvi dány nové Letnice.
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