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den / čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo

30.8. neděle 22. 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 Josefa a Růženu Hovorkovy, V vnuka Martina a vnučku Marušku
15´ 10:30 Hlinsko - děkanský kostel za Ladislava a Marii Procházkovy V
P 10:30 Chlum S

31.8. pondělí 22. týdne v mezidobí
30´ 7:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
30´ 17:00 V
 - 18:00 Hlinsko - fara Modlitby matek

1.9. úterý 22. týdne v mezidobí

30´ 7:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
20´ neveřejná Hlinsko - Domov seniorů Drachtinka V
15´ 17:30 Hamry azylový dům S
 - 18:00 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. Večeřadlo MKH - sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci Panny Marie

2.9. 1.středa 22. týdne v mezidobí
30´ 7:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
30´ 18:00 Chlum S

3.9. 1.čtvrtek 22. týdne v mezidobí
30´ 18:00 Studnice za rodinu Kučerovu a Spurných V

4.9. 1.pátek 22. týdne v mezidobí
30´ 7:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
P 17:00 Vortová V

30´ 17:00 za Karla Blažka, P. Antonína Sokola Sa Boží požehnání pro jejich rodiny

5.9. 1.sobota 22. týdne v mezidobí
30´ 7:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
30´ 8:00 S
30´ 17:00 Hlinsko - děkanský kostel za Evžena Filipa, rodiče a sourozence V

6.9. 1.neděle 23. 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 rod Odvárků a Petrů V
15´ 10:30 Hlinsko - děkanský kostel za Josefa Bártu a obojí rodiče V
P 10:30 Chlum S
*    Svátost smíření 15, 30 minut před mší svatou, P na požádání.

Poutě: Hlinsko Narození Panny Marie neděle 13.9.                   Dolní Babákov sv. Václav pondělí 28.9.
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 * Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden

sv.Fiakr,poustevník; sv.Felix a Adaukt,muč.; bl.Esţfān Nehmé,mnich OLM

Pane prosíme: zachovej našemu českému národu svobodu a demokracii a našim státním představitelům smysl pro pravdu a čest.
poslední neděli srpna: do školního (akademického) roku požehnání (Obřady žehnání str. 73)

sv.Rajmund Nonnatus,řeholníkOdeM; sv.Josef z Arimatie,vyzn.; sv.Nikodém,vyzn.

Hlinsko - děkanský kostel ADORACE

sv.Jiljí,opat (ze 14 sv. Pomocníků); sv.12 bratří muč. v Africe;
 Jozue,prorok,syn Núnův,nást.Mojžíše; Svět.den modliteb za péči o stvoření

sv.Justus,biskup Lyon; bl.Guala z Rogna,z Bergama,biskupOP
bl.Ingrid Elovsdotter ze Skänninge,vdova,mniška OP

sv.Řehoř I. Veliký,papež,uč.církve; sv.Basilisa,panna,muč.
Panna Maria Matka Božského Pastýře

sv.Rozálie,panna,poustevnice; sv.Ida z Herzfeldu,vdova,vyzn.
bl.Kateřina Mattei z Racconigi,panna,III.OP; Mojžíš,prorok

Hlinsko - děkanský kostel ADORACE

sv.Viktorin,biskup z Amiterna,muč.; sv.Matka Tereza z Kalkaty,řeholniceMC
sv.Charbel z Edessy,mučedník; bl.Jan Josef Latast, kněz OP

Hlinsko - děkanský kostel ADORACE

sv.Magnus,opat; zjevení sv.arch. Michaela v Kolossách; bl.Betrand z Garrigua,knězOP
bl.Michael Czartoryský,knězOP,muč; bl.Julie Rodzinská,panna,řeholniceOP,muč; Zachariáš,prorok

V neděli 30.8.2020 kněz v modlitbě vyprošuje Boží požehnání pro školáky, studenty a rodiče do nového školního a 
akademického roku a uděluje jim je (Obřady žehnání str. 73).

Ve čtvrtek 3.9.2020 mše svatá v Centru sv. Jana XXIII. nebude.

Přihláška na náboženství (výuka ve školách v Hlinsku) je k vyzvednutí v Hlinsku v kostele vzadu na stolech.

Svěcená voda v kostelech se stále nepoužívá a je třeba se jí stále žehnat. Abyste tak mohli činit doma, bude v neděli 
6.9.2020 svěcena voda pro Vaše příbytky. Prosíme, přineste si v nádobách vodu. Děkujeme.

V neděli 13. září 2020 bude P. Jakub Brabenec sloužit mši svatou v obvyklých časech ve Včelákově, Studnicích a 
Chlumě. Po ní bude udělovat novokněžské požehnání.

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: 30.8.2020

Chlum Studnice Včelákov Vortová

p
ra
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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
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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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Matka Tereza, řeholnice MC    5.9.
*27.8.1910 Skopje, Severní Makedonie  †5.9.1997 Kalkata, Indie

27.8.1910 narodila se ve Skopje jako Agnes Bojaxhiu v albánské oblasti Kosovo (později přechází pod Jugoslávii) v katolické, šťastné a bohaté rodině Nicoly a Dranafile Bojaxhiu. Otec schopný 
obchodník a doktor farmacie. Při křtu dostala jméno Agnese (Anežka). Doma jí říkali Gonxha [číst Gonča] = poupátko. Měla o dva roky staršího bratra Lazara a 1913 se narodila její mladší sestra Aga 
(Agata). Skopje je pod nadvládou Turků. Otec jí jednou řekl: „Dcerko moje, nikdy si neber sousto, o které by ses nebyla připravena rozdělit s druhými.“
červen 1918 † otec, 46 let. Poradcem starosty, je v hnutí za připojení Skopje k Albánii. 
1922 Agnese vyslechla ve farním kostele několik kázání misionářů jezuitů, kteří pracovali v Indii. Poprvé zatoužila zasvětit svůj život Bohu a stát se misionářkou. 
1925 svatořečena Teresie z Lisieux. Agnesa jí byla velmi okouzlena.
25.9.1928 (má 18) v irském Dublinu vstupuje k sestrám Naší Paní Loretánské. Po dvou měsících odjíždí do Indie, kde vyučuje na vyšší škole.
1929 zahajuje noviciát v Darjeelingu [číst Dárdžiling], městečku na svazích Himalájí. Obléká hábit a přijímá jméno Tereza z úcty ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše.
24.1.1931 časné sliby. Odjezd klášter v Entally, Kalkata, hlavní město Západního Bengálska, Indie (učí na střední škole, vedou loretánské sestry).
24.5.1934 skládá věčné sliby. Stává se ředitelkou bengálské části High School.
10.9.1946 v Kalkatě nastoupila do vlaku do Darjeelingu (635 km na sever) v Západním Bengálsku na úpatí Himaláje na každoroční duchovní obnovu v klášteře loretánských sester. Pán Ježíš k ní cestou 
mluví. Žádá ji opustit klášter a pomáhat chudým tak, že bude žít mezi nimi. Po návratu to sděluje v klášteře, nesetkává se s pochopením. Zpovědník informuje arcibiskupa Kalkaty Ferdinanda Périera. 
Ten nabízí pomoc. Sestra Tereza jej prosí, aby napsal Svatému otci: „Neotáleje, duše se ztrácejí.“
2.2.1948 arcibiskup po dlouhém zvažování a zkoumání píše papeži Piu XII. a žádá ho o povolení pro s. Terezu, aby mohla odejít a začít nový řeholní život mimo klášter.
2.4.1948 papež dává své svolení.
16.8.1948 s. Tereza odloží hábit, odchod z kláštera. Absolvuje ošetřovatelský kurz.
25.12.1948 den Narození Páně volí za oficiální začátek své mise ve službě chudým.
19.3.1949 přijímá svou první spolupracovnici, bývalou žákyni Subhášiní Dásovou. Za měsíc Magdalenu Gomesovou. A brzy nato další dvě. 
leden 1950 Matka Tereza má asi 10 spolusester. Píše pravidla kongregace, kterou by chtěla založit. Arcibiskup její plán zkoumá a posílá do Říma.
7.10.1950 po dlouhém zkoumání přichází odpověď z Vatikánu schvalující novou kongregaci sester Matky Terezy. Budou se jmenovat „Misionářky lásky“.
1952-6 zakládá několik důležitých projektů: Nirmal Hriday (Dům umírajících), Sishu Bhavan (Dům dětí), Shantinagar (vesnici malomocných).
25.3.1963 kalkatský arcibiskup schvaluje mužskou větev: "Bratry misionáře lásky".
26.7.1965 Matka Tereza zakládá v Cocorote, Venezuela první dům mimo území Indie.
V dalších letech otevírá domy Řím, Srí Lanka, Tanzánie, Austrálie (Borke, Melbourne), Jordánsko, Londýn, USA, Irsko.
Od 1971 přijímá řadu ocenění.
17.10.1979 přijímá v Oslo Nobelovu cenu míru.
listopad 1984 Matka Tereza poprvé navštěvuje (komunistické) Československo.
únor 1988 navštěvuje Moskvu.
březen 1990 (po záchvatech srdce) dává demisi generální představené kongregace.
1990 druhá návštěva Československa.
1992 třetí návštěva Československa, kdy její sestry zakládají útulek v Bratislavě.
1992 řád má cca 3500 sester po celém světě (ve 445 domech v 95 zemích).
7.7.1997 navštěvuje papeže, vrací se do Kalkaty.
5.9.1997 umírá v Kalkatě. V Indii vyhlášen státní smutek. Vlajky na půl žerdi. Zesnulá vystavena v kalkatském kostele sv. Tomáše, kam se přišly rozloučit statisíce lidí.
13.9.1997 zakryta státní vlajkou vezena na dělové lafetě (před 50 lety převážela Mahátmu Ghándhího). Pohřebního obřadu se účastnily desetitisíce hostí. A přes televizi další miliony diváků. Řád má 
4000 sester a téměř 600 domů v 123 zemích světa.
19.10.2003 beatifikace - blahořečení papežem Janem Pavlem II.
4.9.2016 svatořečení papežem Františkem.
https://www.vira.cz/texty/knihovna/kapitoly/matka-tereza-strucny-zivotopis

Sestra Tereza se před Vánocemi roku 1948 (má 38 let) vydala do zchátralých domů a chatrčí v úzkých uličkách Kalkaty. Politická situace nahnala do města davy zoufalých lidí. Všude, kam se podívala, 
jim chybělo jídlo, oblečení, léky. Mnoho jich přespávalo na železničních nádražích, na březích řeky, na chodnících, nebo kdekoliv, kde našli místo. Většina z nich přežila díky žebrání; někteří leželi na 
ulicích a čekali na smrt. Vyvařovny polévek a bezplatné ošetřovny, které zřídila městská správa, byly přeplněné. Protože jediné, co sestra Tereza dobře uměla, bylo učení, rozhodla se zřídit venkovní 
školu. Věděla, že ve městě byly tisíce dětí, kterým se nedostávalo žádného vzdělání. Skutečnost, že neměla ani lavice, ani židle, dokonce ani tužky nebo peníze na jejich nákup, ji nemohla zastavit. Bůh 
se postará. První den školy usadila skupinku dětí na zem před sebou a začala je učit dětské říkanky a bengálskou abecedu, kterou psala klacíkem na zem. Dávala jim také lekce praktické hygieny, kdy jim 
ukazovala, jak se mýt a česat. Zpráva o ní se rychle roznesla a každý den k ní přicházelo víc dětí. Brzy začala hledat nějakou budovu. Trochu peněz, co měla, postačilo na pokrytí nájmu dvou malých 
chatrčí. Jako stravu jim v poledne dávala mléko a ti, kteří docházeli pravidelně, dávali pozor a udržovali se v čistotě, dostávali za odměnu kostku mýdla. O několik let později poznamenala, že pro 
některé z dětí to bylo pravděpodobně první mytí, kterého se jim v životě dostalo. V deníku, který si tehdy psala, se nachází zápis: „Potkala jsem N., který mi řekl, že doma nemají nic k jídlu. Dala jsem 
mu peníze, které jsem měla na lístek na tramvaj, všechny peníze, co jsem měla, a šla jsem domů pěšky.“ Jednoho dne roku 1949 ji Michael Gomes nabídl jedno patro svého trojpodlažního koloniálního 
domu na ulici Creek Lane, které bylo prázdné. Jeho nabídka byla s povděkem přijata. Když se sestra Tereza nastěhovala, přinesla si s sebou jen bednu, kterou užívala jako stůl, kufr, krabice a židli. O 
několik týdnů později se v domě v Creek Lane objevila Subhášiní Dásová, jedna z jejích bývalých žákyň ve škole Panny Marie, a řekla sestře Tereze, že se k ní chce přidat. Následující měsíc se k nim 
připojila další tři děvčata. Vzhledem k tomu, že dívky byly velmi mladé, není možná až tak překvapivé, že rodiče s nimi jejich zápal pro službu chudým nesdíleli. Sestra Tereza začala své následovnice 
učit všechno, co se nedávno naučila v nemocnici v Patně: jak umývat nemocné, jak čistit rány, obvazovat je a podobně. Byla však přesvědčena, že jejím prvořadým úkolem je pomoci každé z nich k 
tomu, aby rostla jejich láska k Bohu a zrál jejich modlitební život. Brala je na mši svatou do kostela svaté Terezie a zařídila jim katechetické lekce. Musela ale teď najít i způsob, jak získat peníze, jídlo, 
oblečení a všechno ostatní, co její sestry potřebovaly. Prvotním cílem sestry Terezy byla služba Ježíši Kristu, který se, jak věřila, skrývá v tvářích trpících lidí. Slovo „žízním“, které Ježíš vyslovil na kříži, 
když umíral, se mělo stát jakýmsi mottem kongregace. Sestra Tereza byla od počátku skálopevně přesvědčena o tom, že dílo by nemělo být důležitější než Ježíš Kristus. Když vysvětlovala důvody, pro 
něž dílo začala, natáhla ruku, postupně rozevírala dlaň a na každém prstu ukazovala jedno slovo z věty: „Pro mě jste to udělali“, což byla Ježíšova evangelní slova, zdůrazňující, že když se staráme o 
chudé, nemocné a zavržené, staráme se také o něj. Protože se v Indii mluví desítkami jazyků, rozhodla se Matka Tereza, že oficiálním jazykem kongregace bude angličtina. Rozhodla se také, že kromě 
tradičních slibů chudoby, čistoty a poslušnosti budou její sestry skládat čtvrtý slib nezištné služby nejubožejším z ubohých. Teď už sestry nosily prosté bílé sárí s modrým lemováním, dlouhý bílý hábit, 
kříž přišpendlený na rameni a sandály naboso. Jejich přesně stanovený denní režim se podobal režimu mnoha tehdejších řádů. Vstávaly ve 4:40 a po mši svaté, modlitbách, snídani a domácích pracích 
vycházely do ulic pomáhat chudým, jak jen mohly. Cestou se modlily růženec. Do kláštera se vracely ve 12:30 na oběd. Pak následovala duchovní četba, rozjímání a chvíle modlitby adorace v kapli. V 
16:30 se vracely do ulic a na večeři přišly v 19:30. Po modlitbě nešpor uléhaly k spánku. Světla se zhasínala a „noční mlčení“ začínalo ve 21:45. Matka Tereza však často zůstávala do pozdních hodin 
vzhůru a skloněná nad stolem psala dopisy. Kongregace přežívala ze dne na den. 

Spoléhala na Boží Prozřetelnost, žije z almužen, které si sestry vyprosily, a darů od dobrodinců. Byly okamžiky, kdy jim nestačilo jídlo nebo kdy neměly olej na vaření. Její zpovědník byl otec Celeste 
Van Exem *1908, begický jezuita. 18.3.1953 arcibiskupovi Périerovi píše: „Ve mně je tak strašlivá temnota“. Michael Gomes dal Matce Tereze další patro svého domu. Koncem roku 1952 však tyto 
prostory byly pro 27 sester malé. Začaly se modlit za to, aby jim Bůh našel větší domov. Jeden úředník v důchodu chtěl opustit svůj trojpodlažní dům na rušné ulici Lower Circular Road. Když se onen 
úředník doslechl o díle Matky Terezy nabídl jim svůj dům k prodeji. Protože Matka Tereza neměla žádné peníze, bylo na arcibiskupu Périerovi, aby jí je půjčil. V únoru 1953 se sestrami opustila Creek 
Lane a dům na Lower Circular Road se stal mateřincem a ústředím kongregace. Matka Tereza už založila mnoho škol, kde se neplatilo, ale chtěla, aby prvním větším projektem byl domov pro lidi 
umírající na ulicích. Nemohla problém umírání na ulicích v Indii vyřešit celkově, ale aspoň mohla poskytnout péči a lásku některým z těch, kdo byli zanecháni bez pomoci. Mluvila s radním, který měl 
na starosti zdravotnictví. Její nápad na něj zapůsobil a vzal ji na druhou stranu Kalkaty. Když se dostali ke chrámu bohyně Kálí, vzal ji do dlouhé, nabílené, opuštěné jednopodlažní budovy. Matka Tereza 
se rozhlédla a uznala, že je to dokonalé místo. Pojmenovala ho Nirmal Hridaj (bengálsky čisté srdce, Domov pro umírající chudé). Se sestrami začala chodit po ulicích a sbírat umírající. Někdy je 
přivážely do domova na trakaři! Někteří z nich trpěli podvýživou, jiní byli nemocní. Později je vozila sanitka. Matka Tereza trvala na tom, že všichni museli být nejprve dovezeni do nejbližší nemocnice. 
Pokud je nemocnice nepřijala, byli umístěni v domově. Podmínky v Nirmal Hridaj byly primitivní, ale ti, kdo tam zemřeli, umírali s vědomím, že se o ně někdo stará a má s nimi soucit: „Pomáháme jim, 
aby mohli zemřít s Bohem. Pomáháme jim, aby mohli Boha poprosit za odpuštění. Aby se s Bohem mohli usmířit podle své víry.“ „Je to Kristus, o kterého pečujete v chudých. Rány, které umýváte, jsou 
jeho rány, vředy, které čistíte, jsou jeho vředy, údy, které obvazujete, jsou jeho údy. Dívejte se dál a hlouběji, slyšte Ježíšova slova, která řekl kdysi dávno; platí i dnes: ‘Co děláte pro toho mého 
nejposlednějšího, děláte pro mě.’“ Pomáhat přicházelo stále větší množství dobrovolnic, včetně několika žen z kalkatské smetánky. Burcovala svědomí lidí, svými skutky zpochybňovala hinduistický 
kastovní systém, který měl některé za bezcenné.
dle knihy Greg Watts, Temné noci Matky Terezy, Karmelitánské nakladatelství.
https://www.vira.cz/texty/clanky/krehke-dilo-krehke-matky-terezy?rNo=1

Silou Matky Terezy je Láska. Okouzlující a přitažlivý je ale prostý a konkrétní způsob, kterým tuto Lásku žije a obdarovává bližního. Franco Zeffirelli – režisér
„Přeji si, abyste všichni naplnili svá srdce velikou láskou. Nepředstavujte si, že tato láska musí být něčím mimořádným, má-li být pravá a vřelá. Ne. To, co potřebujeme ke své lásce, je trvalá touha 

milovat toho, kterého milujeme.“
„Musíme milovat, až to bolí! Nestačí říci: „Miluji.“ Musíme tuto lásku vložit do konkrétních skutků.“
Láska je nejniternějším poutem mezi Bohem a lidmi. A sestry Matky Terezy jí dostávají tím více, čím více jí svou prací pro chudé nezištně vydávají. Jejich lásce není nic zatěžko, práce je pro ně 

modlitbou a bohoslužbou. Matka Tereza pak může říct: „Milovat musí být tak normální, jako je žít, jako je dýchat, den po dni až do smrti.“
Starší muž se za rozbřesku procházel po břehu moře. Spatřil mladíka, jak sbírá hvězdice a hází je do moře. Zeptal se, proč to dělá. „Hvězdice na ranním slunci uschnou.“ „Myslíš, že tím počínáním 

něco změníš?“ „Změním tím osud této hvězdice.“
https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/matka-tereza-kratky-zivotopis-a-nektere-jeji-myslenky

Patronkou Světových dní mládeže, Misionářů lásky, Kalkatská arcidiecéze, Kalkaty (Vatikán prohlašuje 6.9.2017) https://en.wikipedia.org/wiki/Mother_Teresa
Matka Tereza řekla, že od doby, co adorují Pána Ježíše každý den: „shledala jsem, že naše láska ke Kristu je důvěrnější. A naše láska pro bližní má více porozumění. A naše láska k chudým, 

chudobným je soucitnější, milosrdnější. A máme dvakrát více povolání.“ Nakonec ještě poprosila o modlitbu za kněžská povolání.
z promluvy v Lechovicích u boromejek 10.11.1984 https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120273756

Když se Matky Terezy zeptali, proč její spolusestry slouží chudým, odpověděla jednoduše: „Milují Ježíše. Proměňují v živé skutky tuto lásku.“
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/160913fotoreportaz-navsteva-v-cele-matky-terezy



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

30.8.
sv. Fiakr (Fikar), poustevník

sv. Felix (a Adaukt), mučedníci

31.8.
sv. Rajmund Nonnatus, řeholník OdeM

sv. Josef z Arimatie, vyznavač

1.9.
sv. Jiljí (Aegidius), opat (ze 14 sv. Pomocníků)

sv. Dvanáct bratří mučedníků (v Africe)

2.9.
sv. Justus, biskup  Lyon

bl. Guala z Rogna neboli z Bergama, biskup OP

*610 v Irsku. Od biskupa Fara dostal kus lesa, kde se usadil. Podle legendy se dotkl 
země svou holí a změnil les na kvetoucí zahradu. † 670 Meaux u Paříže ve Francii. 
Znázorňuje se s lopatou nebo rýčem. Podle něj nazývány pařížské kočáry fiakry. Měly 
stanoviště u hotelu vedle kostela sv. Fiakra a jeho jméno St. Fiacre měly napsány vzadu.

Žil za císaře Diokleciána. Odmítl obětovat modlám. Byl zajat. Cestou na popravu se s 
ním rozloučil neznámý jáhen, který byl jat také. Jáhna nikdo neznal. Dostal jmén 
Adauctus (= přidaný). Oba popraveni 30.8.300. Jejich hrob objeven při vykopávkách v r. 
1905. V hrobě byla tabulka s jejich jmény. V církevním kalendáři svátek do r. 1969.

*1204 Portello Španělsko. Vstup do řádu P. Marie de Mercede OdeM. Vyhledával zajaté 
křesťany v maurských žalářích severní Afriky. Za několik z nich se dal do zajetí jako 
rukojmí. Osvobozen velkým výkupným. Řehoř IX. ho jmenoval kardinálem. Zůstal 
řeholníkem. Z útrap onemocněl. †31.8.1240 Kardona, Španělsko. 1681 svatořečí bl. 
Inocenc XI. Patron křesť. zajatců, novorozenců.

Vážený člen velerady. Piláta žádal o Krista, aby ho pohřbil ve svém hrobě (Mt 27,60). 
Koupil plátno, sňal Ježíše z kříže, zavinul (Mk 15,46). Vytesaného ve skále, kde ještě 
nikdo nebyl pochován (L 23,53). Přinesl asi sto liber směsi myrhy a aloe. Byla zahrada a 
v ní nový hrob (J 19,39-41). Legenda: do Francie přinesl kalich z Poslední večeře (Svatý 
Grál). Patron hrobníků.

*650 Athény Řecko. Výborně vzdělán. Cit k chudým, nemocným. Po † rodičů prodá 
majetek, peníze chudým. Do Marseille v Galii. Studia v Arles. Za 2 roky u soutoku řek 
Gard a Rhóny začíná jako poustevník. Visigótský král Wamba mu dává stavět klášter. 
680 sv. Jiljí 1. opatem. 2 roky u krále Karla Martela. 721 zpět. †1.9.725 Saint–Gilles. 
1356 ostatky Karel IV. pro svatovítský chrám.

Pocházeli z Tunisu. Za císaře Diokleciána zatčeni, mučeni. Pravděpodobně dopraveni do 
Říma, kde 250 popraveni. Nakonec byla umučena jejich matka sv. Tekla (Tecla, 23.9.). 
760 ostatky převezeny do italského města Beneventa u Neapole (Kampánie) a uloženy v 
kostele sv. Žofie. V církevním kalendáři svátek do r. 1969.

Jméno Iustus znamená spravedlivý. 13. biskupem v Lyonu ve Francii v letech asi 374–
381. Pro horlivé zachovávání víry byl od nepřátel víry různě trápen. Nakonec s lektorem 
Viatorem odešel tajně do Egypta. †390.

*konec 12. stol. z rodu Romanoni Itálie. 1219 v Bergamu sv. Dominik založil klášter. 1. 
vstoupil Guala. Založil klášter Brescie, převorem Bologna. Od papežů Honoria III., 
Řehoře IX. pověřen diplom. posláním. 1229 biskup Brescie a delegát papeže pro sev. 
Itálii. 1239 abdikoval. Do kláštera valombrosiánů v Astinu u Bergama, zde †3.9.1244 i 
pohřben. 1.10.1868 blahoslavil bl. Pius IX.



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

3.9.
památka sv. Řehoř I. Veliký, papež, učitel církve

sv. Basilisa, panna, mučednice

4.9.
sv. Rozálie, panna, poustevnice

Mojžíš, prorok

5.9.
sv. Viktorin z Amiterna, biskup, mučedník
sv. Matka Tereza z Kalkaty, řeholnice MC

6.9.
sv. Magnus, opat

bl. Betrand z Garrigua, kněz OP

*okolo 540 Řím. Rodný dům na klášter sv. Ondřeje. Sytí denně 12 chudáků. 579 
jáhnem. 3.9.590 biskupem. Mše sv.(=gregoriánské) za † 30 dní po sobě. 579–585 
nunciem papeže Cařihrad. Návrat. Papežem (služ. služebníků Božích). Misie (sv. 
Augustin z Canterbury) Anglii. Sjednotil liturgii, zákl. římsk. misálu, zpěv (Gregor. 
chorál). †12.3.604 Řím. Řazen k záp. círk. otcům (Augustin, Ambrož, Jeroným).

*konec 3. století Nikomédie v Bythinii (dnes sever Turecka),  Dožila se věku asi jen 9 
let. Jako křesťanka se stala obětí Diokleciánova pronásledování církve. Snášela muka jí 
způsobená s tak hrdinnou a radostnou myslí, že přítomný vladař na kolenou ji 
odprošoval a že prohlásil ochotu k víře křesťanské. Basilissa zemřela od ran ve 4. století 
na následky mučení.

*1128 ? Sicílie, poustevnice u Palerma na Monte Pellegrino. †4.9.1165. V nemocnici v 
Palermu 1623 Gerolama Gatto po přijatí svátostí má vidění sv. Rozálie. Slyší: „Neboj se. 
Učiníš-li slib, že se vydáš na Monte Pellegrino, hned se uzdravíš“. Tam sv. Rozálií 
uzdravena. Ukázáno místo hrobu. Nalezen 25.7.1624. Od června 1624 v Palermu mor. 
Ustal po procesí s jejími ostatky městem.

*1393 před Kr. Gošen Egypt. Hebr. Moše=z vody vytažen, z kmene Levi. Rodiče Amram 
a Jocheved, sourozenci Árón, Mirjam. Manželka Sipora Tharbis, děti Geršom, Eliezer (2.-
5. kniha Mojž.). Hořící keř: Bůh oznámíl svou vůli: vyvést Jeho lid z Egypta. Putují 40. 
let pouští. Do Zaslíbené země nevešel. †1273 před Kr. (má 120 let) hora Nebo za 
Jordánem Palestina. Hrob neznám. Po něm Jozue.

Otrok u Flavie Domitilly v Římě. Přivedl ji k víře. A mnoho dalších. Stal se biskupem. Za 
pronásledování pověšen nad sirné bahno, kde po třech dnech roku 98 zemřel. 965 
převezl císař Ota I. jeho ostatky do Magdeburku a 1373 biskup Albrecht Aleš ze 
Šternberka do Litomyšle. Odsud do Prahy a Litoměřic (patronem).

*26.8.1910 Skopje, Albánie jako Agnesë Bojaxhiu. Rodiče Nikola, Dranafile, sestra Age, 
bratr Lazar. Řeholnicí CJ 1.9.1928 Irsko. 1.12.1928 do Kalkaty Indie. Sliby 24.5.1931, 
jméno Tereza. 14.5.1937 ředitelkou Školy sv. Marie. Založila řád Misionářky lásky MC. 
Starají se o nejbídnější. † pátek 5.9.1997 Kalkata. 19.10.2003 blahořečí papež Jan Pavel 
II., 4.9.2016 papež František svatořečí.

*699 u St. Gallen Švýcarsko. Vl. jménem Maginold. Do 730 klášter u hrobu sv. Havla St. 
Gallen, Švýcarsko. Opatem. Pro zázraky zván Magnus (Velký). Na příkaz biskupa 
Augšpurku Wikterpa se spolubratry Tozzem a Teodorem od 730 na misiích ve vých. 
Allgäu, kolem Füssenu (Německo). Založil klášter, podpora: kníže Pipin Mladší (Krátký). 
†6.9.772 Füssen Bavorsko, nad hrobem kostel.

* Garrigue, diecéze Nimes, Okcitánie, Francie. Knězem. K cisterciákům proti herezi 
katarů, jih Francie. Zde potkal sv. Dominika. Oba pracovali, modlili, postili k slávě Boží, 
prospěchu církve, spáse duší. Převorem 1. komunity Toulouse, 1217 sv. Dominikem 
poslán Paříž. 1221 1. provinciálem Provensálska (až do †). Založil klášter Montpellier, 
Avignon. † 4.1230 Le Bouchet. 14.7.1881 blahoslaví Lev XIII. 
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