
2020
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo

7.6. 1.neděle slavnost Nejsvětější Trojice sv.Robert,biskup OCist.; bl.Michał Tomaszek, bl.Zbigniew Adam Strzałkowski, kněží OFMConv.,mučedníci

měsíc červen je měsícem Nejsvětějšího Srdce Páně
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

8.6. pondělí 10. týdne v mezidobí sv. Medard z Noyonu, biskup
30´ 07:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R

30´ 17:00
za Karla Zavřela, rodiče a sestru

V
 a pomoc a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

 - 18:00 Hlinsko - fara Modlitby matek

9.6. úterý 10. 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

10.6. středa 10. týdne v mezidobí sv.Bohumil (Teofil),biskup; sv.Maxim,mučedník; ct.Josef Hlouch,biskup

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

11.6. čtvrtek 10. týdne v mezidobí slavnost Těla a Krve Páně; sv.Barnabáš,apoštol,mučedník
30´ 07:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
30´ 17:00 Hlinsko - děkanský kostel S
30´ 18:00 Studnice za rodiče Truncovy, Aničku, vnuka Pavlíčka a rodinu Cimplovu V

12.6. pátek 10. týdne v mezidobí
30´ 07:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
30´ 17:00 Hlinsko - děkanský kostel S

13.6. sobota FATIMSKÁ sv.Antonín z Padovy,kněz OFM,učitel církve; Vojtěch Jan Filippi,kněz OPraem.

30´ 07:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
30´ 8:00 Hlinsko - děkanský kostel S
30´ 17:00 Hlinsko - děkanský kostel za Antonína Zahálku, manželku, oboje rodiče, syny a snachu V
 - 17:45 Hlinsko - děkanský kostel Večeřadlo MKH - sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci Panny Marie

14.6. neděle 11. v mezidobí sv.Anastáz Perský,opat,mučedník; sv.Metoděj,patriarcha Konstantinopole

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 Vrodiče, Zdeňku Málkovou, manžela a sourozence
15´ 10:30 Hlinsko - děkanský kostel V
P 10:30 Chlum S
P 14:00 Zalíbené                      POUTNÍ V
*    Svátost smíření 15, 30 minut před mší svatou, P na požádání.

Od 1.6. modlitební setkávání jsou možná (za dodržení vládních opatření). Svaté přijímání lze přijímat do úst. Dispens trvá.

Děkujeme za připravení pohoštění a obsluhu pro kněze vikariátu při kněžském dni ve čtvrtek 4.6.2020. Pán Bůh zaplať.

Autobus HK primice sobota 27.6. u p.Jírů 731 619 867. Dar pro Jakuba Brabence: Hlinsko kostel označená pokladnička.

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.
Centrum sv. Jana XXIII. Hlinsko po20.7.-pá24.7.2020 příměstský tábor pro školní děti. Přihlášky www.cj23.cz. Plakát.

Poutě: Lázně sv.Jan Nepomucký ne7.6.2020 10:30; 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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po
vě

ď
 * Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden

Lázně u Hlinska          POUTNÍ

Hlinsko - děkanský kostel ADORACE

sv. Efrém Syrský, jáhen, učitel církve; zjevení sv. arch.Michaela Řím 590
bl. Anna Marie Giannetti Taigi, vyznavačka III.OSST; 

sv.Jan z Fakunda,kněz; bl.Štěpán Bandelli,kněz OP
bl.Marie Antonína Kratochvílová,panna,řeholnice SSND,mučednice

za živé i zemřelé farníky; pak EUCHARISTICKÉ procesí

Sbírka na potřeby diecéze neděle 31.5.2020: všem dárcům Pán Bůh zaplať.
         Hlinsko kostel 7.025,-  Centrum sv. Jana XXIII. 525,-  Chlum 2.507,-  Studnice 2.530,-  Včelákov 1.945,- Kč.

V neděli 14.6.2020 Hlinsko kostel ranní mše svatá v 8 hodin, po ní Eucharistické procesí. Sbírka určena na zvony.

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: 7.6.2020

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 1*) 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 Zalíbené 2*)
10:30 V

1*) čtvrtek 11.6.2020  17:00 Hlinsko kostel mše svatá Těla a Krve Páně.
2*) neděle 14.6.2020  14:00 Zalíbené kaple mše svatá.

Mše svaté sloužené veřejně od pondělí 25.5.2020 s nejvyšším počtem 300 přítomných
Povolení od 1.6.2020: přijímat Eucharistii do úst, … modlitební setkání, … . 

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

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

svátost 
smíření

Hlinsko 
kostel

Hlinsko
Centrum
sv. Jana 

XXIII.

Hlinsko 
Drachtinka

Hamry
azylový 

dům



Slavnost Těla a Krve Páně – čtvrtek po slavnosti seslání Ducha Svatého

„Zapřísahám vás všechny, bratři, s veškerou láskou, jakou jsem schopen, a líbaje vaše nohy: Vzdávejte nejsvětějšímu Tělu 
našeho Pána Ježíše Krista veškerou úctu a veškerou poctu, nakolik můžete!“  
svatý František z Assisi
Adoramus Te, Domine. Klaním se Ti, Pane s Tvou Matkou v Eucharistii ŽIVÝ. Přicházejme s hořícím srdcem k ADORACÍM 
Pána.

Svatá Juliana z Lutychu se narodila 1192 v Retinne v diecézi Lutych v Belgii. V pěti letech zcela osiřela. Příbuzní ji svěřili na 
výchovu do kláštera augustiniánek v Mont Cornillon. Ve čtrnácti letech se stala řeholnicí a chtěla se věnovat službě nemocným. 
Zajímala se o spisy církevních otců. Naučila se latinsky. Četla svatého Augustina a sv. Bernarda z Clairvaux. Od sedmnácti let 
měla mystická vidění. Také i měsíce v úplňku, který však nebyl zcela úplný, a byla na něm skvrna. Byla tím velmi znepokojena. 
Dva roky se modlila o vysvětlení. Pán jí vyložil, že obraz měsíce představuje Církev, které schází svátek, který by oslavoval 
Jeho největší dar, jakým je Nejsvětější Svátost. Řekl jí, že je povolána, aby takový svátek zavedla. Úkolu se polekala a nejdříve 
ho ukrývala v sobě jako tajemství (k zavedení svátku jí později pomáhala bl. Eva z Lutychu). Když byla poslána do Mont 
Cornillon jako abatyše, obrátila se v záležitosti Božího Těla na nejvýznamnější muže v okolí. Byli jimi Jan z Lausane, kanovník 
u sv. Martina v Lutychu, Hugo de Saint Cher, dominikán a teolog a Jacques Pantaleon, její zpovědník, lutyšský arcijáhen, 
pozdější papež Urban IV. Slavnost Boží Těla se začala slavit nejdříve v Lutychu v roce 1246. Velmi se o to zasadil kníže biskup 
Robert de Tourote. Juliana k ní připravila potřebné liturgické texty. Biskup Robert byl nemocen, pobýval ve Fosses. Měl v 
úmyslu svolat místní synodu a oficiálně zavést svátek Božího Těla, ale umírá 16. října 1246. Občané v Lutychu nové slavnosti 
nepřáli a jejich nevole způsobila, že Juliana v roce 1246 musela svůj klášter opustit. Prošla několika kláštery. Posledním byl 
Fosses-la-Ville, kde zemřela 5. dubna 1258. Pius IX. ji v roce 1869 prohlásil za svatou. Zavedení svátku Božího Těla pro celou 
církev se nedožila. Konečným podnětem pro jeho ustanovení byl eucharistický zázrak, který se stal roku 1263 v kostele sv. 
Kateřiny v Bolseně na břehu stejnojmenného jezera ve střední Itálii. Mši svatou zde slavil pražský kněz Petr, který konal kající 
pouť do Říma, aby odčinil své pochybnosti o skutečné přítomnosti Krista v pod způsobami chleba a vína. Když pronesl slova 
proměňování a pozvedl proměněnou Hostii, chléb se v jeho rukou proměnil v krvácející tkáň. Pověst o této události se rychle 
rozšířila. Papež Urban IV. kvůli politickým konfliktům pobýval v té době v nedalekém městě Orvieto v Umbrii. Na jeho žádost 
přinesl mu místní biskup zázračnou Hostii a zkrvavený korporál (lněný čtverec rozprostíraný pod kalich). Papež padl před 
zázračnými způsobami na kolena. Korporál se dodnes přechovává jako vzácná relikvie úcty ve zvláštní kapli v katedrále 
Nanebevzetí Panny Marie v Orvietu, založené roku 1290. 
 V roce 1264 ustanovil Urban IV. svátek Božího Těla bulou Transiturus de mundo z 11.8.1264 a pověřil sv. Tomáše Akvinského, 
aby sestavil příslušné liturgické texty (1236 zřídil papež Řehoř XI. v Orvietu studium generale, dnes součást univerzity v 
Perugii. V letech 1261-1265 zde učil sv. Tomáš Akvinský, napsal zde Summa contra gentiles a Catena aurea). Jeho 
eucharistické hymny a sekvence patří k velikým pokladům církve (Pange lingua, Sacris solemniis, Verbum supremum prodiens, 
Lauda Sion Salvatorem, Ave verum). Veliký světec a učitel církve vložil do těchto úchvatných básní celé své srdce i víru, 
všechen svůj literární um i vynikající teologické znalosti. Papež Urban IV. 2.10.1264 zemřel a nový svátek se na řadě míst 
setkával s nepochopením. Definitivně ho v církvi ustanovil zvláštní bulou teprve Jan XXII. v roce 1317. První procesí s 
Nejsvětější Svátostí se konalo v Kolíně nad Rýnem. Ve XIV. století již procesí zevšeobecněla. Kromě veřejného holdu 
vzdávaného Králi nebe a země přítomnému z lásky k lidem pod nepatrnými způsobami, byly tyto průvody ke čtyřem oltářům 
mimo chrám spojeny i s prosbami o ochranu od všeho zlého a o dobrou úrodu. Na některých místech se tyto průvody konaly po 
celý oktáv. Tato forma eucharistické úcty si u věřícího lidu získala velkou oblibu a nabývala stále větší okázalosti, která se v 
některých oblastech stala součástí místní kultury.
 Jednou z nejdůležitějších starostí Pastýřů Církve má být péče o to, aby eucharistický Kristus byl milován a ctěn viditelným 
způsobem. Nic a nikdo v celém světě, dokonce ani ti nejpotřebnější nezasluhují více péče a pozornosti než eucharistický 
Kristus. To je nauka sv. Františka z Assisi. Tím, že Pastýři Církve povolili přijímání Eucharistie vestoje a na ruku, … tím ve 
většině katolických kostelů po celém světě zrušili Přijímání vkleče a do úst, vystavili Kristovo Tělo skutečnému minimalismu 
úcty a viditelného klanění. Kristovo eucharistické Tělo je nejslabší a nejbezbrannější bytí uprostřed života Církve. Obrana 
tohoto božského chudého Těla … by svolala hojné Boží požehnání. Obnova viditelné pocty náležící Kristovu eucharistickému 
Tělu by opravdu byla jedním z nejúčinnějších prostředků obnovy Jeho mystického Těla, Církve. Kéž Bůh dá, aby srdce i mysli 
Pastýřů Církve v našich dnech byla proniknuta … duchem sv. Františka z Assisi. Opravdu neexistuje nic a nikdo větší než svatá 
Hostie i každá část z jejích i nejmenších úlomků. Neboť Tělo Kristovo je sám Pán: „Corpus Christi enim Dominus est (Tělo 
Kristovo [=EUCHARISTIE] je totiž sám [ŽIVÝ] Pán)!“
Modlitba Anny Stang, německé matky a babičky z Povolží, deportované do Kazachstánu: „Tam, kde bydlí můj milovaný Ježíš, 
kde On panuje ve svatostánku, tam chci neustále klečet. Tam se chci ustavičně modlit. Ježíši, z hloubi duše Tě miluji. Skrytá 
Lásko, klaním se Ti. Pohrdaná Lásko, klaním se Ti. Nohama pošlapaná Lásko, klaním se Ti. Nekonečná Lásko, Lásko, která jsi 
na kříži za nás zemřela, klaním se Ti. Můj milovaný Pane a Spasiteli, učiň, abych celá a úplně byla láskou a celá a úplně 
smírem pro Nejsvětější Svátost v srdci Tvé nejlaskavější Matky Marie. Amen.“
CORPUS CHRISTI, Mons. Athanasius Schneider
pomocný biskup ORC v Astaně, Kazachstán, titulární biskup celerinský

upraveno z https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=puvod-svatku-boziho-tela
http://www.corpus-christi.cz/corpus-christi/zaver-vysadni-laska-k-tomu-ktery-je-nejchudsi-a-nejbezbrannejsi/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Orvieto   aj.



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

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

8.6.
sv. Medard z Noyonu, biskup 

 

9.6.
nezávazná památka sv. Efrém Syrský, jáhen, učitel církve

 

10.6.
sv. Bohumil (Teofil), biskup

sv. Maxim, mučedník

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.

*473 Salency u Noyonu, Hauts-de-France, Francie, Francie. Ze šlechtické rodiny. Od 
dětství veden pomáhat druhým. Měl veselou povahu. Studia v blízké klášterní škole. 
Teologii v Tournai (dnes Belgie). 505 (32 let) knězem. Působí v Salency. 545 (72 let) 
zvolen biskupem v Noyon. Vysvěcen sv. Remigiem z Remeše. Královna sv. Radegunda 
Durynská, manželka Chlotara I.,

krále Neustrie, z jeho rukou okolo r. 555 přijala řeholní závoj. Šířil křesťanství, zasazoval 
se o mravnost a ctnost čistoty. Štědrý k potřebným, z odříkaného jídla obdarovával 
chudé. †8.6.560 Noyon Francie. Pochován Soissons (asi 40 km JV od Noyonu). 
Považován za ochránce úrody, patronem sedláků, pastýřů, za suché počasí při senoseči, 
za úrodu polí.

Hebr.: ephraim (efrajim) = prach, popel, syrsky: efraim = rostoucí, nesoucí ovoce, 
přinašeč ovoce *306 Nisibis, Mezopotámie (Nusaibin v Turecku), stal se učitelem, přijal 
jáhenské svěcení, z pokory se nedal vysvětit na kněze, stal se učitelem bohovědy 
(teologie), napsal mnoho teologických spisů o víře prvních křesťanů, o Božím původu 
Písma a o Panně Marii, skládal duchovní 

básně a písně, Syřané ho nazývali „harfa Ducha Svatého“. Poradcem biskupů, čím větší 
byl jeho ohlas, tím více se stahoval do pozadí. 363 jeho rodné město dobyto Peršany, 
přičleněno k Perské říši. Odešel do Edessy (Urfy) Turecko. Zde † 9.6.373. 1920 jej 
prohlásil papež Benedikt XV. učitelem církve.

*Kožmin Polsko. 1167 vysvěcen arcibiskupem Hnězdna (ztotožňován s arcibiskupem 
Hnězdna Petrem II.). 1170 rezignoval, do poustevny u Dobrowa, tam žil velice přísným 
životem, rodinný majetek daroval na misie k pohanům v Prusku. Dle legendy přešel 
suchou nohou řeku, když pospíchal a k mostu bylo daleko. †10.6.1182. Patronem 
polských rybářů.

Soudce, kterého cestou na popraviště obrátili na víru bratři sv. Tiburcius (Tiburtius, 
připomínka 14.4.) a Valerián, snoubenec sv. Cecílie (připomínka 22.11.), všichni tři byli 
společně popraveni 14.4.230 Řím. V r. 820 přenesl jejich ostatky papež sv. Paschal I. z 
Via Appia do kostela sv. Cecílie, v církevním kalendáři svátek přeložen z 14.4. v r. 1969 
(do r. 2006).



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

11.6.
slavnost Těla a Krve Páně

památka sv. Barnabáš, apoštol, mučedník

12.6.
sv. Jan z Fakunda, kněz 

bl. Marie Antonína Kratochvílová, panna, řeholnice SSND, mučednice

13.6.
památka sv. Antonín z Padovy, kněz OFM, učitel církve

 

14.6.
sv. Anastáz Perský, opat, mučedník

 

Zavedl 1246 Jakub Panthaleon Court–Palais, arcijáhen v Lutychu. Po zvolení za papeže 
Urban IV. pro celou církev 1264. Český kněz Petr z Prahy 1263 poutí do Říma v Bolseně 
v kostele sv. Kristiny sloužil mši svatou. Při proměňování začala Hostie krvácet. Papež 
Urban IV. umístil krvavý korporál s Hostií trvale do katedrály v Orvietu. 1264 svátek 
Božího Těla jako chvála Eucharistického Chleba.

Pocházel z ostrova Kypru. Levita, jméno Josef. Jméno Barnabáš mu dali apoštolové (Sk 
4,36). Prodal majetek a peníze jim dal pro chudé (Sk 4,37). Ujal se sv. Pavla (po jeho 
obrácení) v Jeruzalémě a uvedl k apoštolům (Sk 9,27). Pak s ním do Antiochie (Sk 
11,25-26) a na 1. apošt. cestě (Sk 13,2). Roku 51 se sv. Markem na ostrov Kypr (Sk 
15,36-39). Zde †62 Salamis jako mučedník.

*1419 San Facundo (Sahagún) království León Španělsko v rodině de Castrillo. Vzdělání 
v benediktinském klášteře. 1445 knězem. Univerzita v Salamance. 1463 
augustiniánským řeholníkem. Splnil slib z nemoci. Veliká eucharistická úcta. Při mši 
svaté mystické zážitky. Hledaným zpovědníkem, kazatelem a karatelem zla. Zemřel 
11.6.1479 v Salamance. Kanonizován roku 1690.

*21.8.1881 Ostrava-Vítkovice Marie Anna. Dělnická rodina. Pokřtěna 3.9.1881. Ve 20 k 
Chudým školským sestrám Naší Paní. Učitelský ústav končí 1906 Těšín. 1910 1.řeholní 
sliby. 9.7.1942 jako předst. komunity Mikuličín (Ukrajina) zatčena gestapem. Uvězněna 
Stanislavov Polsko (dnes Ivano-Frankivsk Ukrajina). †2.10.1942 Stanislavov. Patronka 
ostravsko-opavské diecéze.

*1195 Lisabon Portugalsko. Fernando. K august. kanovníkům 1212. Knězem. 1220 
františkánem OFM. Jméno Antonín. Misie Afrika. Malárie. Návrat. Sicílie. V Assisi u sv. 
Františka 1221. Bologna učí teologii. 1222-4 sever Itálie obrací kathary, 1224-6 jižní 
Francie obrací albigenské. 1227 Padova Itálie odsuzuje lichvu a hájí čistotu víry a chudé. 
Na jeho kázání přicházely tisíce lidí.

Stále četné zázraky. † 13.6.1231 Arcella u Padovy. Pohřben Padova. Květen 1232 
svatořečí papež Řehoř IX., 16.1.1946 učitelem Církve ct. Pius XII.  Zobrazuje se s 
malým Ježíšem v náručí. Patron hledajících ztracené ... . Od 15. století patří se sv. 
Hubertem, sv. Korneliem a sv. Kvirinem k takzvaným Čtyřem maršálkům. 

*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.
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