
2020
den / čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo

16.8. neděle 20.  během roku

30´ 7:30 Včelákov V
30´ 7:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
30´ 9:00 Hlinsko - děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za rodinu Pokorných V
15´ 10:30 Hlinsko - děkanský kostel za Blanku a Josefa Malých R
P 10:30 Chlum S
P 11:00 Vortová                      POUTNÍ Vo

17.8. pondělí 20. týdne v mezidobí

30´ 7:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R

30´ 17:00
za zemřelou sestru Miloslavu a

V
zemřelého syna Václava a duše v očistci

 - 18:00 Hlinsko - fara Modlitby matek

18.8. úterý 20. týdne v mezidobí

30´ 7:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
20´ neveřejná Hlinsko - Domov seniorů Drachtinka V
 - 18:00 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. Večeřadlo MKH - sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci Panny Marie

19.8. středa 20. týdne v mezidobí

30´ 7:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
30´ 18:00 Chlum S

20.8. čtvrtek 20. týdne v mezidobí

30´ 7:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
30´ 18:00 Studnice za Marii a Františka Černých a celý rod V

21.8. pátek 20. týdne v mezidobí

30´ 7:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
30´ 17:00 Hlinsko - děkanský kostel S

22.8. sobota 20. týdne v mezidobí

30´ 7:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
30´ 8:00 Hlinsko - děkanský kostel S
30´ 17:00 Hlinsko - děkanský kostel za rodinu Strykovu a Sedláčkovu a Plíškovu V

23.8. neděle 21. během roku

30´ 7:30 Včelákov V
30´ 7:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
30´ 9:00 Hlinsko - děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S

15´ 9:00 Studnice za Marii a Františka Černých, dceru Evu, Vzetě Miroslava a Václava
15´ 10:30 Hlinsko - děkanský kostel V
P 10:30 Chlum S
*    Svátost smíření 15, 30 minut před mší svatou, P na požádání.

V neděli 16.8.2020 sbírka na bohoslovce.

sv
.z

po
vě

ď
 * Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden

sv.Štěpán I. Uherský,král,vyznavač; sv.Roch,poutník,mučedník

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

sv.Myron,kněz,mučedník; sv.Hyacint Odrowąz z Polska,knězOP

Hlinsko - děkanský kostel ADORACE

sv.Helena,císařovna,vyznavačka; bl.Manes Guzmán,kněz OP

sv. Jan Eudes, kněz CJM; sv. Sixtus III., papež
sv. Magín z Tarragony, poustevník, mučedník

sv.Bernard z Clairvaux,opatOCist.,uč.církve; sv.Samuel,prorok

 sv.Pius X.,papež; sv.Bernard Tolomei,opat olivetánů

Panna Maria Královna; sv.Filip Benicius,knězOSM

sv. Růžena Flores z Limy,panna,řeholnice TOP

Poutě: Vortová Nanebevzetí P. Marie neděle 16.8. v 11 hodin Mons. Jan Vokál, biskup královehradecký
           Hlinsko Narození Panny Marie neděle 13.9.                   Dolní Babákov sv. Václav pondělí 28.9.

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: 16.8.2020

Chlum Studnice Včelákov Vortová

p
ra

vi
d

e
ln

é

Pondělí 17:00 V 7:30 R

Úterý 7:30 R
17:30 S

1. út měs.

Středa 7:30 R 18:00 S

Čtvrtek 7:30 R 18:00 V

Pátek 17:00 S 7:30 R
17:00 V

1. pá měs.

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

Chlum Studnice Včelákov Vortová

p
ra

vi
d

e
ln

é

Pondělí od 16:30 od 7:00

Úterý od 7:00
17:15

1. út měs.

Středa od 7:00 od 17:30

Čtvrtek od 7:00 od 17:30

Pátek od 16:30 od 7:00
16:30

1. pá měs.

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
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Svatý Jan Eudes, kněz CJM       19.8.
14.11.1601 Ri u Argentanu, Francie  †19.08.1680 Caen, Francie
Sv. Ján Eudes sa narodil 14.11.1601 v dedinke Ri pri Argentane (západne od Paríža). Jeho otec Izák Eudes sa pôvodne tiež chcel stať 
kňazom, no ako jediný potomok rodiny, ktorá vymrela na mor, sa musel svojho úmyslu zriecť. Oženil sa s Martou Corbinovou a živil sa ako 
roľník a dedinský lekár. Každý deň sa modlil breviár a bol veľmi zbožný. Ján bol prvý zo siedmich detí. Rodičia ho už ako dieťa obetovali 
Panne Márii na znak vďačnosti za dar dieťaťa. Ján bol veľmi šikovný, mal láskavé srdce a pevnú vôľu. V štrnástich rokoch urobil sľub 
doživotnej čistoty. Vzdelával sa u jezuitov v Caen. V roku 1618 vstúpil do Mariánskej kongregácie. Jeho spolužiaci ho volali „zbožný Eudes“. 
Po porade so svojím duchovným vodcom sa rozhodol stať sa kňazom. Jeho rodičia však už akosi zabudli na svoje dávne túžby a chceli, aby 
sa radšej oženil. On sa však nedal. Nakoniec mu ustúpili a 25.2.1623 vstúpil do Spoločnosti oratoriánov v Paríži, ktorú založil v roku 1611 
svätý kňaz Peter de Bérulle. Pod jeho vedením sa cvičil v živote modlitby a čnostiach. Za kňaza bol vysvätený 20.12.1625. Na druhý rok 
však ochorel a musel sa liečiť. V roku 1627 ho definitívne prijali medzi oratoriánov a začal sa pripravovať na kázanie. Vtedy mu však prišla 
naliehavá správa od otca. Prosil ho, aby sa prišiel venovať chorým na mor. S povolením predstaveného šiel a dva mesiace sa staral o 
všetkých, ktorí to potrebovali. Po ukončení epidémie sa vrátil a pripravoval sa na konanie farských misií. Opäť však prišiel mor, tento raz do 
mesta, v ktorom žil, do Caen. Znova sa staral o chorých, sám pritom ochorel a takmer zomrel. No dostal sa z toho. V roku 1632 konal 
prvých šesť misií. Kázal a spovedal s takým zápalom, že to všetci považovali za majstrovské činy. Potom však znovu šiel študovať a po dvoch 
rokoch sa stal zodpovedným za misie oratoriánov v Normandii. V rokoch 1635-1641 Ján kázal na rôznych miestach a jeho činnosť bola 
veľmi úspešná. Mnoho ľudí sa obrátilo či vyspovedalo po rokoch na jeho kázanie. Jána však trápilo, že tieto jeho úspechy nemajú dlhé 
trvanie, keďže miestni kňazi – farári – boli nevzdelaní a nepokračovali v tom, čo on svojimi kázňami začal. A tak prišiel na myšlienku založiť 
kňazský seminár. Chcel to urobiť v rámci svojej rehole, no predstavený to pokladal za príliš pokrokové a nedovolil. Na radu viacerých sa 
rozhodol opustiť oratoriánov a založiť novú kongregáciu. Na sklonku roka 1642 dostal od kráľa povolenie. 24.3. nasledujúceho roku odišiel 
z kláštora oratoriánov a putoval k starej kaplnke Panny Márie, ktorá bola od Caen vzdialená asi trinásť kilometrov. Tam sa spolu so svojimi 
piatimi spolupracovníkmi zasvätili P. Ježišovi a P. Márii a začali svoju činnosť. V rokoch 1643-1670 založili šesť seminárov. Biskupi vítali túto 
aktivitu a sami ho prosili, aby im v tom pomáhal. Na druhej strane sa Ján stretol aj s nepochopením. Mnohí ho za to kritizovali, závideli mu 
jeho úspechy a prekážali mu. No nevzdal sa. Pokračoval aj v kázaní. Chodil po Normandii, Bretónsku a iných krajoch a priťahoval zástupy. 
Počas svojich misií obrátil viacero verejných hriešnic. Preto prosil rehoľu Navštívenia v Caen, aby mu dali niekoľko sestier na pomoc pri 
práci s týmito kajúcnicami. Tri sestry, medzi nimi aj matka Patinová, boli uvoľnené. Spolu s matkou Patinovou založil Kongregáciu Notre 
Dame de Charité (Panny Márie Láskavej) podľa reguly sv. Augustína. K trom obvyklým sľubom chudoby čistoty a poslušnosti pripojili sľub 
venovať sa obráteniu padlých žien. Ján si veľmi ctil Najsvätejšie Srdce Ježišovo a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie. Jeho zásluhou sa úcta k 
nim šírila nielen po Francúzsku, ale aj za hranice. Zachovali sa nám niektoré jeho spisy: Ježišov život a jeho kráľovstvo, Dobrý spovedník a 
Obdivuhodné srdce Božej Matky. Ku sklonku svojho života si ešte mnoho vytrpel pre ohovárania a osočovania, ale aj choroby, ktoré ho 
trápili. V roku 1680 sa zriekol úradu generálneho predstaveného. Pred smrťou dal ešte posledné poučenia svojim spolubratom. Zomrel 
19.8.1680. Pochovali ho v Caen. Za blahoslaveného ho vyhlásil pápež sv. Pius X. v roku 1909 a za svätého pápež Pius XI. v roku 1925.
14.11.1601     narozen v Ri/Orne/France
20.12.1625     vysvěcen na kněze
25.11.1641     založení prvního domu Naší Pani Milosrdenství
25.03.1643     založení Kongregace Ježíše a Marii (Eudists)
16.08.1644     Matka M. Patin přijímá vedení prvního domu Naší Pani Milosrdenství 
08.02.1651     Biskup Bayeux podepisuje základní listinu Naší Pani Milosrdenství
02.01.1666     Papež Alexander VII.  Schvaluje nový institut
19.08.1680     smrt sv. Jana Eudesa 
18.12.1741     Papež Benedict XIV. schvaluje konstituci 
25.04.1909     beatifikace sv. Jana Eudesa v Římě 
31.05.1925     kanonizace sv. Jana Eudesa v Římě
14.11.2001     oslavy 400. narozenin sv. Jana Eudesa
http://www.guterhirte.org/v2/index.php?page=gruendung&hl=cs_CZ; https://www.zivotopisysvatych.sk/jan-eudes/

Když se r. 1642 zasazoval o založení semináře v universitním Caen, výhrady generálního představeného asi dovršily v jeho srdci rozhodnutí 
pro novou kongregaci Ježíše a Marie, protože ji následujícího roku založil. Ta se hlavně věnovala vedení seminářů a misií po Francii. Její 
členové se také začali nazývat "eudisti".
Zde se rozvinula Janova horlivost v duchu Tridentského koncilu. Neustále pokračoval v konání lidových misií, při nichž hlásal lásku 
Nejsvětějšího Ježíšova Srdce i Neposkvrněného srdce Mariina a vedl lid k jejich uctívání už před Marií M. Alacoque. Nesoustředil se jen na 
to, co říkal, ale dobře vnímal i palčivé problémy lidí. Již během jeho působení v Oratoři a při kázání misií se mu stávalo, že za ním přicházely 
mladé ženy, které měly mravní problémy a hledaly místo, kde by mohly obnovit svůj křesťanský život. V tomto úkolu mu pomohla 
Magdalena Lamy, která dala k dispozici svůj dům, kam by se mohly tyto převážně mladé osoby uchýlit, ale protože jí k tomu chyběly 
potřebné prostředky, shromáždil P. Eudes v Caenu několik zbožných žen, které se chtěly zasvětit Bohu a věnovat se péči o mládež jim 
svěřenou, a přivedl je k řeholnímu způsobu života. Byly to počátky nové kongregace Sestry Panny Marie milosrdné. Protože časem vznikly 
různice, vyžádal si P. Eudes od sester Navštívení tři osvědčené řeholnice, které zformovaly novou komunitu. Z té pak vzešla o dvě staletí 
později svatá Maria Eufrasie Pelletierová, která se stala zakladatelkou Sester Dobrého pastýře, jejichž patronem a ochránce zůstal sv. Jan 
Eudes. (Od 1991 působí také v Ostravě.) Jedna z dcer této kongregace, bl. Maria Droste, která byla představenou kongregace v 
Portugalsku, obdržela od Pána zvláštní poslání: dosáhnout toho, aby papež Lev XIII. zasvětil svět Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Stalo se tak 
11. června 1899 po přípravném triduu. Sestra Maria zemřela tři dni předtím s vědomím, že splnila svůj úkol. Jejich komunita působí asi od 
r. 1991 i v ČR v Ostravě. Dílo Jana Eudese nepřestalo růst. Byl hlasatelem hesla: "Ve všem Boží vůli" a svůj život zcela odevzdával do Boží 
Prozřetelnosti. Chtěl, aby kongregací Ježíše a Marie zakládané semináře stály na třech sloupech: na milosti, Boží vůli a Kříži.
https://svatatvar.webnode.cz/nejsvetejsi-srdce-jezisovo/sv-jan-eudes/



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

16.8.
nezávazná památka sv. Štěpán I. Uherský, král a vyznavač

sv. Roch, poutník a mučedník

17.8.
sv. Myron, kněz, mučedník

sv. Hyacint Odrowąz z Polska, kněz OP

18.8.
sv. Helena, císařovna, vyznavačka

bl. Manes Guzmán, kněz OP

19.8.
nezávazná památka sv. Jan Eudes, kněz CJM

sv. Sixtus III., papež

*970 Ostřihom. Syn knížete Gézy. Křtěn Vajk. Sv. Vojtěchem biřmován Štěpán. 996 
sňatek s princeznou bl. Giselou [7.5., sestra sv. Jindřicha II. 13.7.]. Syn Imrich. 997 
Štěpán hlavní kníže Uher. 1000 od papeže Silvestra II. korunu (pak s nahnutým †) a z 
Byzance čelenku. 25.12.1000 králem. Pokřesťanšťuje Uhry. Zakládá biskupství. 
†15.8.1038 Budín. Pohřben Székesfehervár. 1083 svatořečen.

*1293 Montpellier, Okcitánie, Francie. Rodiče brzy zemřeli, rozdal majetek chudým. 
Putuje do Říma, obdržel dar uzdravování. Žehnáním uzdravoval nemocné morem. 
Cestou zpět onemocní morem. Zjevil se mu anděl a dodával odvahu. Přicházel pes, nosil 
mu denně čerstvý chléb. Po uzdravení šel domů. Považují ho za vyzvědače. Uvězněn. 
†16.8.1327 Montpellier Francie.

Za císaře Decia (249–251) v době pronásledování křesťanů o Vánocích prochází jako 
misionář Achají (Řecko). Okolo roku 250 místodržící provincie Achaia jej dal zatknout, 
aby obětoval modlám. Odmítl. Nechal jej hodit šelmám. Ty se ho nedotkly. Poslán do 
města Cyzicus (Kyzikos) na břehu marmarského moře. Zde za prefekta města Antipatera 
byl sťat okolo roku 250.

*okolo 1183 Kamieniu u Opole Polsko. Z rodu Odrowążů. Studia Paříž, Bologna. Knězem. 
S biskupem Ivo Odrowążem 1220 Řím. S Česlavem, Heřmanem vstup k dominikánům. 
Poslán do Polska. 1.11.1222 Krakov. Misije Rusko, Prusko, Litvě. 1228 Kyjev. 1233 
vykázáni. Jde k Prusům. 1243 návrat Krakova. Zde †15.8.1257, pohřben klášt. kostel. 
Svatořečí 17.4.1594 Klement VIII. 

*240 York/Colchester Anglie či Bithýnie, Turecko. Dcera Coela, krále anglosaských 
Trinovantů. Manželka císaře Konstantina Chlora. 312 pokřtěna. Matka císaře sv. 
Konstantina I. Velikého. Zakládá kostely, nemocnice. 3.5.310 Jeruzalém nalézá Kristův 
kříž. Staví chrám Narození Betlém, Božího Hrobu, Sv. Kříže Řím (trnová koruna, Kříž, 
nápis INRI). †18.8.328/330 Nikomedie.

*okolo 1170 Caleruega Španělsko. Starším bratrem sv. Dominika, zakladatele OP. Jeho 
spolupracovník. Ze svědectví doby: „mužem svatým a stále ponořeným do modlitby, 
jemným, pokorným, veselým i milosrdným“, „nadšeným kazatelem“. 1217 vyslán Paříž, 
klášter sv. Jakuba. 1219 Madrid. Zde †1236 opatství cisterciáků San Pedro Gumiel de 
Izan. Zde pohřben.

*14.11.1601 Ri u Argentanu, Normandie, Francie. Studia Paříž. 1623 k oratoriánům, 
1625 knězem. Od 1632 misionář venkova. 1643 kongregace eudistů. Šíří úctu k 
Nejsvětějšímu a Neposkvrněnému Srdci. †19.8.1680 Caen. Pochován zde. 1688 papež 
bl. Inocenc XI. schválil úctu k Neposkvrněnému Srdci. Pius VII. zavedl svátek pro celou 
církev. 31.5.1925 svatořečí papež Pius XI.

Zvolen 44. papežem v r. 432. Vysvětil chrám Panny Marie Sněžné v Řimě, postavený 
patriciji Jana a jeho manželky na příkaz z nebe. Prosili o znamení, jak uctít Pannu Marii: 
na označeném místě postavit kostel. V noci na 5.8.358 napadl na esquilinském pahorku 
v Římě sníh (zde jsou uctívány Kristovy jesličky z Betléma). †19.8.440 Řím.



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

20.8.
památka sv. Bernard z Clairvaux, opat OCist. a učitel církve

sv. Samuel, prorok

21.8.
památka sv. Pius X., papež

sv. Bernard Tolomei, opat olivetánů

22.8.
památka Panna Maria Královna

sv. Filip Benicius, kněz OSM

23.8.
nezávazná památka sv. Růžena Flores z Limy, panna, řeholnice T.O.P.

 

*1091 hrad Fontaine-lès-Dijon, Francie. Šlechtic. 3 ze 7 dětí. 1112 do kláštera Citeaux u 
Dijonu (s ním i 30 přátel, 5 bratrů). Obnovuje řád cisterciáků. Založil klášter Clairvaux. 
1115 opatem. Oddanost P. Marii (modlitba: Pamatuj láskyplná P. Maria, že nikdy nebylo 
slýcháno). Rádce papežů, panovníků. Proti vzdoropapeži, bludařům. †20.8.1153 
Clairvaux. 18.1.1174 svatořečen.

*931 př. Kr. v Ramah in Benjamin (Rama). Samuel (vyslyšel Bůh) starozákonní prorok a 
soudce. Syn Elkány (z kmene Levi) a Chany. Měl 3 bratry a 2 sestry (1 Sam 2,21). 
Posledním izraelským soudcem. Pomazal Saula za 1. izraelského krále. Synové: Joel, 
Abijáš. Po zavrhnutí Saula maže za krále Davida. †877 př. Kr. (53–54 let) Rama. 
Přenesen Cařihrad 466 za císaře Arkádia.

*2.6.1835 Riese u Trevisa Itálie jako Giuseppe Melichar Sarto. Chudí. 1858 knězem. 
1875 kanovníkem Treviso. 1884 biskup  Mantova, 1893 kardinálem, benátským 
patriarchou. 1903 papežem. Reforma církevní hudby, breviáře, misálu, církevního 
práva ... . 1910 1. sv. přijímání lze věk pod 14 let. Časté přijímání svátostí. †20.8.1914 
Řím. 29.5.1954 svatořečí papež ct. Pius XII.

*1272 Siena, Itálie. Studia práva, teologie. V Sieně zvolen do městského parlamentu. 
Oslepl. P. Maria uzdravila. Poustevníkem. Obviněn z hereze. V Avignonu u papeže Jana 
XXII. Po návratu založí řád Blahosl. Panny z Olivové hory (olivetáni) dle řehole sv. 
Benedikta (poslání zvláštní úcta k P. Marii). Od 1321 až do † opatem. †21.8.1348 
Ankona, Itálie. 26.4.2009 svatořečen.

Připomínán od 5. stol. Sobota po Nanebevstoupení Páně P.Maria Královna apoštolů, 
13.5. P. Maria Královna mučedníků, 31.5. P. Maria Královna všech svatých, P. Maria 
Královna srdcí, P. Maria Krásného milování, 9.7. P. Maria Královna míru. Některé řádové 
či místní. 31.5. Korunování P. Marie (Královny nebe a země) od 1954 papež ct. Pius XII. 
1969 přeložen z 31.5. na 22.8.

*15.8.1233 Florencie, Itálie. Studia Paříž, Padova medicína, filozofie. 1252 k servitům. 
1259 knězem. 1267 generálním představeným servitského řádu. Je 2. zakladatelem 
řádu (přepracoval stanovy). Založil ženskou větev řádu. Misijní cesty po Itálii a 
Německu. Staral se o chudé, nemocných. †22.8.1285 Todi, Itálie. Zde pohřben. Klement 
X. jej svatořečil 1681. Na Karlově mostě má sochu.

*29.4.1586 Lima, Peru. Rodiče španělského původu. Křtěna Isabela, Floresová, zvána 
Rosa (růže). Otec ředitelem stříbrných dolů, kde pracují indiáni, černoši. Vidí jejich bídu. 
Snaží se pomoci. Cítí proviňování bílých, nutnost nabídnout se Bohu jako smírná oběť za 
vše zlo. Sv. Kateřina Sienská, sv. Martin de Porres jejími vzory. Žije jako poustevnice v 
domku v zahradě rodičů.

1606 vstup do III. řádu sv. Dominika. Kajícný život za obrácení, na smír za krev 
dobyvatelů. Mystička. Téměř nespala. Dle legendy zachránila své rodné město před 
zemětřesením. Založila 1. klášter v Jižní Americe. †24.8.1617 Lima. Pohřbena v kostele 
sv. Dominika. Po 18. měsících nalezena neporušená. 12.4.1671 svatořečí Klement X. 
Patronka Latinské Ameriky.
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