
2020
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo

31.5. neděle slavnost Seslání Ducha Svatého Navštívení P. Marie; bl. Panna Maria Matka všech národů; sv. Petronila, mučednice

celý tento týden je SVATODUŚNÍ OKTÁV
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  -

1.6. pondělí 9. týdne v mezidobí Nejsvětější P.Marie,Matky církve; sv.Justin,mučedník; zjevení P.Marie Turzovka 1.6.-14.8.1958

30´ 07:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
30´ 17:00 za rodiče Vokálovy a jejich dceru Ivanu a syna Karla V

2.6. úterý 9. týdne v mezidobí sv. Marcelin,kněz a sv. Petr,akolyta, mučedníci

30´ 07:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
30´ 17:00 Hlinsko - děkanský kostel V
15´ 17:30 Hamry - Azylový dům S

3.6. 1.středa 9. týdne v mezidobí sv.Karel Lwanga a druzi,mučedníci Uganda; sv. Klotylda,královna,vyznavačka

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

4.6. 1.čtvrtek 9. týdne v mezidobí svátek Ježíše Krista,nejvyššího a věčného kněze; sv.František Caracciolo,kněz CRM

30´ 07:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
30´ 9:30 Hlinsko - děkanský kostel S
30´ 18:00 Studnice za Marii a Josefa Otradovských V

5.6. 1.pátek 9. týdne v mezidobí sv.Bonifác,biskup OSB,mučedník; bl.Ferdinand Statečný,mučedník

30´ 07:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
30´ 17:00 Vortová V

30´ 17:00 Hlinsko - děkanský kostel za rodinu Cimplovu a syna Ladislava, za Srodinu Tichých a syna Oldu, za Radku Mundilovou

6.6. 1.sobota 9. týdne v mezidobí sv.Norbert,biskup OPraem.,český patron; bl.Marcelín Champagnat,kněz FMS

30´ 07:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
30´ 8:00 Hlinsko - děkanský kostel S
30´ 17:00 Hlinsko - děkanský kostel za Karla a Miloše Adamíkovy V

7.6. 1.neděle slavnost Nejsvětější Trojice

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 Vladimíra Jehličku a rodiče a také za rodinu Sotonovu V
P 10:30 Chlum S
P 10:30 V
* Svátost smíření 15, 30 minut před mší svatou, P na požádání.

Setkání farní rady čtvrtek 4.6.2020 19:30 Hlinsko fara.

Benefiční koncert podpory Azylového domu Hamry 14.6.2020 TV Noe 20 hodin - festival www.slezskalilie.cz. Plakát.

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.

Poutě: Studnice sv.Zdislava ne31.5.2020 9:00; Lázně sv.Jan Nepomucký ne7.6.2020 10:30; Zalíbené sv.Antonín ne14.6.2020 14:00
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 * Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden

Včelákov                  S MÁJOVOU

Studnice                      POUTNÍ

Chlum                       jen MÁJOVÁ

Hlinsko - děkanský kostel ADORACE

sv.Robert,biskup OCist.
bl.Michał Tomaszek a bl.Zbigniew Adam Strzałkowski,kněží OFMConv.,mučedníci

Lázně u Hlinska          POUTNÍ

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

Sbírka na pronásledované křesťany neděle 17.5.2020: Hlinsko 7.989,- Centrum sv. Jana XXIII. 1.420,- Chlum 1.891,- 
Studnice 2.550,- Včelákov 1.330 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

V neděli 31.5.2020 sbírka na potřeby diecéze.

Pán Bůh Vám zaplať za úklid společenské místnosti a přilehlých prostor na faře v Hlinsku před kněžským dnem ve čtvrtek 
4.6.2020. Prosba o zajištění občerstvení (koláče, buchty, chlebíčky, … ) k tomuto setkání kněží vikariátu. Děkujeme.

Vikariátní pouť mládeže na Podskalu u Vrbatova Kostelce sobota 13.6.2020 od vlakového nádraží Chrast 9:45. Mše svatá 
Podskala 12 hodin. Návrat 16:30 nádraží Chrast. Jídlo a pití s sebou. Táborák s opékáním (z vlastních zásob). Plakát.

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: 31.5.2020

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 1*) 7:30 R 18:00 V

Pátek 17:00 S 7:30 R 2*)

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
3*)

1*) čtvrtek 4.6.2020   9:30 Hlinsko kostel mše svatá - kněžský den.
2*) pátek 5.6.2020 17:00 Vortová kaple mše svatá.
3*) neděle 7.6.2020 10:30 Lázně u Hlinska poutní mše svatá kaple sv. Jana Nepomuckého.

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

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 1*) od 7:00 od 16:30

Pátek od 16:30 od 7:00 2*)

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
3*)

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



Svätý František Caracciolo, kněz CRM  4.6.
*13.10.1563/4 Taliansko †4.6.1608 Argenta, Taliansko
Svätý František Caracciolo (číst Karačolo) patrí medzi kňazov, ktorí po Tridentskom koncile (1545-63) spolupracovali na 
vnútornej obnove Cirkvi. Pochádzal z obce Villa Santa Maria pri Chieti na území bývalého Neapolského království, dnes region 
Abruzzo v stredovýchodnom Taliansku. Tam sa narodil 13.10.1563. Jeho krstné meno bolo Ascanio (číst Askanio). Na jeho 
detstve nebolo nič mimoriadne. Bol dobre vychovaný, nábožný a veľkodušný chlapec. Pochádzal z mimoriadne slávnej a 
bohatej rodiny. Keď dosiahol 22 rokov, postihla ho akási čudná choroba. Podľa popisovaných príznakov to mohla byť 
elefantiáza (nadmerné nabývání objemu končatín) či malomocenstvo. Z Božej dobroty a potom ako sa zasvätil Panne Márii sa 
náhle uzdravil z tejto choroby. Pri tejto príležitosti urobil sľub, že bude kňazom. Keďže už predtým študoval, stačili mu dva roky 
teologického štúdia, ktoré si vykonal v Neapole, aby mohol byť vysvätený za kňaza 1587. Bol mimoriadne nadaným študentom, 
zriekol sa majetku po svojej rodine a rozdal ho chudobným. Svoj apoštolát začal v združení kňazov, ktorí žili rozjímavou 
modlitbou a poskytovali duchovné služby odsúdencom na smrť či k nuceným pracím na galejích. Kaplnka týchto kňazov bola 
pri nemocnici pre nevyliečiteľne chorých. Zde pôsobil jeho príbuzný kněz kanovník Fabrizio Caracciolo (z Neapola?). Na toho 
sa raz obrátil listom významný kňaz don Giovanni Agostino Adorno z Janova (*1551 †19/29.9.1591). Žiadal ho o radu súvisející 
so založením nového rehoľného rádu. List doručili omylom nášmu Ascaniovi. A to rozhodlo o jeho ďalšom živote. Ochotne sa 
pridal k Adornovi a Fabriziovi Caracciolovi. Spolu sa utiahli do kamaldulského kláštora u Neapole, kde žijúce v tuhé kázni, 
vypracovali pravidlá novej rehole. Na Ascaniov návrh pridali k trom základným sľubom čistoty, chudoby a poslušnosti aj štvrtý, 
ktorým sa zaväzujú, že neprijmú nijakú cirkevnú hodnosť (nebudú bažiť po hodnostiach). Zároveň cieľom rehole Františka 
Caraccioleho bolo starať sa o chorých, ale najmä o väzňov. V tomto prípade Františkovi ako zakladateľovi rádu priniesli sľuby 
náklonnosť samotného pápeža, ktorý rád potvrdil bulou. Príprava väzňov na večnosť bola krásnym poslaním. Ľudia vo väzení 
sú trestaní za svoje hriechy a zlé skutky už za živa, ale to neznamená, že nemajú nádej na spasenie vo večnosti. Preto 
František Caracciolo chcel, aby aj väzni mali nádej. Poznal sám, čo je to byť v očiach iných akoby zatratený. V mladosti keď 
ťažko ochorel, jeho choroba mu znetvorila tvár. Každý sa od neho stránil. Bol chorobou poznačený a ľudia si vytvárali o ňom 
názor podľa predsudkov. Presne tak ako sa iní ľudia pozerali a pozerajú sa aj dnes na väzňov. Potom títo ľudia rýchlo strácajú 
nádej na polepšenie sa po opustení múrov väzníc. Už sú poznačení. Podobne ako František Caracciolo. V budúcom novom 
rádu rehoľníci sa sami zriekli dopredu možnosti robiť kariéru a venovali sa len otázkam prípravy iných na večnosť. Pápež Sixtus 
V. schválil pravidlá 1.7.1588 dal mu název: „Clerici regulares minores“, tj. „řeholní duchovní Menší“, Menší rehoľní klerici, tiež 
Marioniti, CRM či CCRRMM. Dňa 9.4.1589 skládali první tři zakladatelé první sliby. Ascanio prijal meno František po svatém 
Františku Serafínském z Assisi. Mal vtedy iba 26 rokov. V tom istom roku 1589 boli už v reholi trinásti. Prvním představeným byl 
Adorno a když asi po třech letech zemřel, zvolen byl Askanius, či jak jeho řeholní jméno znělo, František. V této době se již řád 
začal šířit po Itálii. František jako generální představený měl na starosti i výchovu noviců v Neapoli. Vynikal nábožností, 
pokorou a vytrvalostí. Když kdysi přišel do Říma, ubytoval se v útulně pro chuďasy a ošetřoval tam člověka malomocenstvím 
stiženého. Žil sebezapíravě. Konaje daleké cesty chodil pěšky v chudičkém oděvu poutnickém, živě se almužnami. František s 
niekoľkými spoločníkmi sa vypravili do Španielska, aby sa aj tam uchytilo ich kňazsko-rehoľné spoločenstvo. No nemali úspech. 
V júni 1590 sa vrátili do Talianska. Františka trápila choroba. Avšak napriek tomu prevzal vedenie neapolského kostola S. Maria 
Maggiore. Po opätovnom potvrdení rehole sa začiatkom roku 1593 zišla prvá kapitula, na ktorej 9.3.1593 zvolili Františka za 
generálneho predstaveného. V apríli 1594 sa František znovu vydal do Španielska, tentoraz s väčším úspechom. Chodil pěšky 
jako poutník a byl živ z almužen. Získal si přízeň králů Filipa II. i Filipa III. S jejich pomocí … v júli toho istého roku tam otvoril 
prvý dom … a další kláštery. Po dvoch rokoch sa vrátil do Talianska. V máji 1597 ho znovu zvolili za generálneho 
predstaveného, ale on úrad nechcel prijať. Iba z poslušnosti pápežovi prijal tento úrad do konca r. 1598. Potom ho zvolili za 
predstaveného a vychovávateľa novicov v Neapole. Cestoval aj po tretí raz do Španielska, kde v septembri 1601 otvoril dom vo 
Valladolide, (dnes v autonomním společenství Kastilie a Leon) a po ňom kolégium pri univerzite v Alcale (Alcalá de Henares u 
Madridu, dnes v autonomním společenství Madrid). V tom istom roku ho zvolili za vychovávateľa španielskych novicov v 
Madride. V r. 1604 sa vrátil do Talianska, kde pod poslušnosťou ho prinútili prijať úrad generálneho vikára rehole pre Taliansko 
a úrad predstaveného domu pri kostole S. Maria Maggiore v Neapole. Iba v r. 1607 ho uvoľnili zo všetkých funkcií a dovolili mu 
celkom sa venovať duchovnému životu. Čistotu zachoval po celý život neporušenou; ... Páter František Caracciolo ani predtým 
nikdy nezanedbal duchovný život. Veď nová rehoľa, ktorej bol spoluzakladateľom, mala za cieľ liturgicko-eucharistickú službu 
na väčšiu oslavu zmŕtvychvstalého Krista. Byl velikým ctitelem Eucharistie a ustavičným adorátorem. On sám horlivo šíril úctu k 
Eucharistii a zaviedol vo svojej reholi „večnú – ustavičnú poklonu“ Najsvätejšej Sviatosti. Jsa zbožný, nejraději prodléval v 
chrámech; plál žárem lásky ke Svátosti Oltářní a trávil velkou část nocí před oltářem. Duchovním bratřím uložil za povinnost, 
aby se klaněli velebné Svátosti ustavičně, dnem i nocí, vespolek se střídajíce. Boží lásku, kterou František dostával při mši sv. 
a při adoraci rozdával svým bližním. Lidé ho nazývali Poslem Boží lásky. Byl obdařen darem proroctví a hlubokou znalostí 
lidských srdcí. Velkou lásku a úctu měl k Panně Marii. Při jedné cestě do Španělska zachránil za velké bouře loď, na které se 
modlil. Už za života František pomohl mnoha lidem modlitbou i skutky.  Chcel sa bez rušenia a napätia v tichej oddanosti Bohu 
venovať modlitbe a iným úkonom nábožnosti. So svojím bratom Antoniom, ktorý bol členom teatínskej rehole, si vykonal púť do 
Loreta (dnes v regione March). Tiež navštívil svojich príbuzných v Montelopiane? a pátrov oratoriánov v meste Argenta (dnes 
region Emilia-Romagna, 30 km JV od Ferrary), ktorí ho pozvali. Ďalej však už nevládal. Tam zomrel 4.6.1608 v předvečer 
svátku Božího Těla. Jeho telo previezli do Neapola, kde ho pochovali v kostole S. Maria Maggiore. František Caracciolo 
zomieral tak, že v jednej ruke držal kríž a v druhej obrázok Panny Márie. Povedal: „Poďme! Poďme duša moja, do neba!“ Už pri 
jeho pohrebe sa začali diať pri jeho hrobe mimoriadne uzdravenia, aké sa vyskytovali aj neskôr a prispeli k rozšíreniu kňazovej 
úcty. Pápež Klement XIV. ho vyhlásil za blahoslaveného v septembri 1770 a pápež Pius VII. za svätého 24.5.1807. Pápež 
Gregor XVI. ho v r. 1840 vyhlásil za spolupatróna Neapola (s hlavním patronem sv. Januáriem).
https://www.zivotopisysvatych.sk/frantisek-caracciolo-zakladatel-radu-ccrrmm/
http://www.katolici.szm.com/ZIVOTOPISY/Jun/Frantisek_Caracciolo.html
ŽIVOTOPISY SVATÝCH … ISIDOR VONDRUŠKA, LADISLAV KUNCÍŘ V PRAZE 1931



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

31.5.
slavnost Seslání Ducha Svatého

Navštívení P. Marie

1.6.
 památka Nejsvětější Panny Marie, Matky církve

památka sv. Justin, mučedník

2.6.
nezávazná památka sv. Marcelin, kněz, mučedník
nezávazná památka sv. Petr, akolyta, mučedník

3.6.
památka sv. Karel Lwanga a druhové, mučedníci v Ugandě

sv. Klotylda, královna a vyznavačka

V den letnic bl. P. Maria vybídla všechny (asi 120 osob), aby se horlivěji modlili a 
obnovili své naděje. V 9 hodin bylo slyšet velký hukot, silné hřmění, van silného větru s 
jasností ohně či blesku, soustředěno na dům večeřadla. Dům obklopen světlem, božský 
oheň se snesl na všechny (Sk.2,3). Nad hlavou každého se ukázal ohnivý jazyk, ve 
kterém přišel Duch Svatý a naplnil všechny.

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.

V pondělí po Letnicích v celé církvi od 2018 památka Nejsvětější Panny Marie, Matky 
církve. Zlatá růže ze zjevení P. Marie Rosy Mystiky v Montichiari říká: P. Maria je 
Nevěstou Ducha Sv., Královnou ..., Matkou Církve... Sv. papež Pavel VI. 1964 na 2. 
vatik. koncilu prohlásil P. Marii za Matku Církve. Stanovil, že „Matka Boží musí být 
nadále uctívána a oslavována celým křesť. společenstvím“.

*100 Sichem, Samaří. Řecká rodina, pohané. Studoval vědy, filosofii, hledal Boha. Na 
pobřeží potkal starce, který mu řekl o Bohu. Po studiu Bible pokřtěn. Do Říma. Zde 
založil školu filosofů. Napsal dvě Apologie (obrany) křesťanské víry a Dialog s 
Tryphonem. Hájil křesťany. Udán. Odmítl obětovat modlám, zbičován, se 6 dalšími 
popraven 14.4.165 Řím. Pochován kostel sv. Vavřince za hradbami.

Sv. Marcelin pokřtil rodinu žalářníkovu, kterou přivedl sv. Petr, akolita. Sťat 299/303 v 
Černém lese (Silva Nera) Řím. Hrob u cesty Via Labicana. Papež Damas zdobí náhrobním 
nápisem. Císař Konstantin Veliký zde staví basiliku. Se sv. Petrem, akolytou jmenován v 
mešních textech modlitby římského kánonu.

Sv. Petr, akolyta vězněn za Diokleciana, zde uzdravil dceru žalářníka z posedlosti a jeho 
rodinu přivedl ke křtu knězi sv. Marcelinovi. Sťat 299/303 v Černém lese (Silva Nera) 
Řím. Hrob u cesty Via Labicana. Papež Damas zdobí náhrobním nápisem. Císař 
Konstantin Veliký zde staví basiliku. Basiliku dostal 2012 pražský arcibiskup Dominik 
kardinál Duka. 

*1865 Bulimu Uganda Afrika. Je jedním z 27 pážat krále Mwangy. Má 21 let, nejmladší 
Kizito 13. 14 chlapců byli katolíci, 13 anglikáni. S 12 mladými křesťany upálen 3.6.1886 
Rugbay u Namugongo. Další umučeni od 26.5.1886 do 27.1.1887. Křest od misionářů z 
kongregace Bílých otců (přišli do Ugandy 1879). 1920 blahoslaví Benedikt XV. 
18.10.1964 svatořečí bl. Pavel VI.

*474 Lyon. Dcera Chilperika, krále Burgundska. Křesťankou. Rodina vyvražděna. Ona se 
starší sestrou k strýci Godegiselovi do Ženevy. 493 svatba s franckým králem 
Choldvíkem I. Po vítězství nad Alemany pokřtěn 25.12.498 Remeš i 3.000 Franků sv. 
biskupem Remigiem. Po † krále 511 zakládá kláštery se špitály. Bydlí Tours. Modlí u 
hrobu sv. Martina. Zde †3.6.545. Přenesena Paříž.



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

4.6.
svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

sv. František Caracciolo, kněz CRM

5.6.
památka sv. Bonifác (Dobroslav), biskup OSB, mučedník

 

6.6.
nezávazná památka sv. Norbert, český patron, biskup OPraem.

 

7.6.
slavnost Nejsvětější Trojice
sv. Robert, biskup  OCist.

Svátek ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha sv. v zemích, kde biskupská konference 
požádala Svatý stolec o zařazení do liturgického kalendáře. Poprvé Španělsko 1970. Od 
2014 Slovensko. Od 2015 v ČR. Čas k rozjímání o svatosti a kráse Kristova kněžství v 
intenzivní modlitbě za posvěcení kněží. Společenství Služebníků Ježíšova Velekněžského 
Srdce (2008) je v Pánově službě za kněze.

*13.10.1564 Villa Santa Maria, Abruzzo, Itálie. Pokřtěn Ascanio. Ze šlechtické rodiny. 
Majetek chudým. 1587 knězem. 1588 založil řád Menších řeholních kleriků CCRRMM 
(karačiolíni). Jméno František. Přidal 4. slib (ne hodnosti). Úkol řádu adorace Nejsvětější 
Svátosti, starost o galejníky, připravit odsouzené na smrt. Byl 2. představeným. 
†4.6.1608 Agnona u Neapole, Itálie.

*kolem 673 království Wessex, Anglie. Jako benediktinský mnich z kláštera v  Exeteru a 
později v Nurslingu odešel 716 na misie do Fríska (dnešní Holandsko) a 718 Německa. 
Jmenoval se Wynfrith, papež Řehoř II. mu dal jméno Bonifác, pověřil ho misijní činností 
na tomto území (719) a vysvětil ho na biskupa (722) se sídlem v Mohuči. Později se stal 
arcibiskupem (732) a

kladl základy církevní organizace v Bavorsku, Hessensku a Durynsku. Zřizoval kláštery a 
nová biskupství, svolával synody a vychovával nové misionáře. V roce 754 se vypravil do 
Fríska na území svého prvního misionářského působení a zemřel tam spolu se svými 52 
spolupracovníky mučednickou smrtí 5.6. u Dokkumu, Holandsko. Přenesen a pochován v 
klášteře ve Fuldě.

*kolem 1080 Xanten, Porýní, Německo. Jako mladý šlechtic se stal kanovníkem v 
Xantenu a sekretářem císaře Jindřicha V. 1115 shozen z koně, omráčen po blízkém 
uhození blesku. Změnil způsob života. Odešel do samoty. 1117 knězem. V Xantenu chtěl 
obracet duše. Neúspěch. U papeže Gelasia II. S jeho svolením misionářem. Vyčerpán. Po 
zotavení na území biskupa Laonu

v Prémontré, Provensálsko, Francie zakládá 1120 klášter premonstrátů. Spojuje 
rozjímavou modlitbu s aktivní službou duším. Od roku 1126 arcibiskupem děvínským 
(Magdeburk). Ve Vürcburku po přijetí Těla Páně při mši sv. dechl na oči slepé. Nabyla 
zraku. † 6.6.1134 Magdeburk, pohřben u premonstrátů. 1582 svatořečí Řehoř XIII. 
Přenesen 1627 Strahov Praha. Český patron 1627.

1. neděle po Letnicích. Bůh ve 3 Osobách: Otec, Syn a Ducha sv. (ikona Andreje 
Rubleva). Začíná 2. část liturg. mezidobí (barva zelená). Sv. Augustin z Hyppo rozjímal o 
tajemství Nejsv. Trojice. U moře viděl hocha přelévající lasturou vodu z moře do jamky. 
Na dotaz hoch odpoví: "Přelévám moře." "To se ti nikdy nepodaří." "... tobě se také 
nikdy nepodaří proniknout toto tajemství."

*1105 Gargrave, Yorkshire, Anglie. Studia Paříž. Návrat. Knězem. Benediktinem ve 
Whitby. Přešel k cisterciákům (OCist). Po 4 letech v novém klášteře Newminster 
(Northumbrie diecéze Durham) 1. opatem. Skromný v chování, jídle. Odepřené si 
rozdával chudým. Žije sebezáporem, modlitbou. Dar poznání skrytých věcí. Založil 3 
opatství. Biskupem. †7.6.1159 Newminster.
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