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

22.11. neděle slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

v roce 2020 po celý listopad (8 dní dle volby každého) možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci (více nástěnka)

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

8:30 Hlinsko - děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
9:00 Studnice za rod Petrů a Odvárků V

10:00 Hlinsko - děkanský kostel V
10:30 Chlum S

23.11. pondělí 34. týdne v mezidobí
30´ 7:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R

* 16:30 Hlinsko - děkanský kostel za Cecilii Ptáčkovou, Marii a Karla Kynclovy, Vrodiče Hanusovy a Annu Hubenou

24.11. úterý 34. týdne v mezidobí
30´ 7:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R

25.11. středa 34. týdne v mezidobí
´červená´ středa: modlitební, kající, … solidarita s pronásledovanými pro víru na celém světě

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

26.11. čtvrtek 34. týdne v mezidobí
30´ 7:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R
30´ 17:00 Studnice za rod Petrů a Odvárků V

27.11. pátek 34. týdne v mezidobí
30´ 7:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R

* 16:30 Hlinsko - děkanský kostel S

28.11. sobota 34. týdne v mezidobí
30´ 7:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R

* 16:30 Hlinsko - děkanský kostel za Marii Vackovou V

29.11. neděle 1. adventní
30´ 7:30 Včelákov V
30´ 7:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R

8:30 Hlinsko - děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S

9:00 Studnice za P. Václava Vojtěcha Málka, kněze řádu V Milosrdných bratří, jeho rodiče, sourozence a celý rod
10:00 Hlinsko - děkanský kostel V
10:30 Chlum S

*    Svátost smíření po skončení mše svaté, v Centru 30 minut před mší sv., i po telefonické domluvě s knězem na požádání.

Zalétejme v duchu často k Vykupiteli před svatostánek, odprošujme, duchovně Jej přijímejme, děkujme, chvalme, prosme.

Úmysl k zapsání na mši svatou do kostela v Hlinsku je možné sdělit na telefon 734 552 852 V. Malý.
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 * Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden

sv. Cecílie, panna, mučednice; P. Josef Markl, děkan v Hlinsku

slavnost sv. Klement I., papež, mučedník, patron diecéze;
 sv.Felicita,řím.patricijka,muč.; sv.Kolumbán ml. z Lexeuilu a Bobbia,opat

sv.Ondřej Dung-Lac, kněz a druzi, mučedníci Vietnam; sv. Ignác Delgad, biskup
Vincenc Liem,kněz, Dominik An-Kham,otec rodiny a druzi; Slavko Barbarič,knězOFM

sv.Kateřina Alexandrijská,panna,muč.; ct.Markéta Occhiena Bosco,matka don Bosca
bl. Luigi a Marie Beltrame Quattrocchi, manželé, vyznavači

sv. Silvestr Gozzolini, opat CSilv.; sv. Conradus z Kostnice, biskup

sv.Virgil, biskup Salzburk; bl. Markéta Savojská, vdova, mniška
Zázračná medailka, zjevení P.Marie 1830, Rue de Bac, Paříž
bl.Bronislav Kostowski,kněz,muč.; Přenesení sv. Ludmily 925

sv.Mansuet (Miloslav),biskup Milán; Lorenzo Scupoli,knězOTheat.

sv.Saturnin z Toulouse,biskup,muč.; sv.František Fasani,knězOFM
sv.Illumináta,panna,muč.; sv.Jutta z Heiligentalu,abat.OCist.

Mše svaté jsou slouženy veřejně (omezení počtu). List rezervace je v Hlinsku v kostele u mříže.

S vděčností oznamujeme, že od soboty 7.11.2020 již máme do Hlinska přivezen náš nový zvon "MARIA".
Zatím je umístěn v chrámové lodi. Na děkanství v Hlinsku jsou k vyzvednutí objednané zvonečky za 360,- Kč.

Během celého měsíce listopadu (vzhledem k omezením dovoleno: každý si může zvolit 
libovolných 8 dní) lze získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Podmínky nástěnka.
Svátost smíření, svátost pomazání nemocných a podání svatého přijímání (být v milosti posvěcující při dodržení 
eucharistického půstu: 1 hodina před přijetím sv. přijímání [čistá voda půst neruší]) lze telefonicky domluvit s knězem.

Od soboty 3.10.2020 do odvolání uděluje diecézní biskup pro věřící na území královéhradecké diecéze 
dispens od osobní účasti na nedělní mši svaté, nemohou-li se bohoslužby zúčastnit z důvodu omezení, 
vyhlášených orgány veřejné správy. (Prohlubujme vztah lásky ke svému Bohu i z přenosů mší sv.).

Stálá rada ČBK prosí věřící o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci 
COVID-19 každý večer ve 20.00 hodin v rodinách.
                               Mons. Jan Graubner, Mons. Jan Vokál, Mons. Jan Baxant, Mons. Martin David.

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: 22.11.2020

Chlum Studnice Včelákov Vortová
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Pondělí 16:30 V 7:30 R

Úterý 7:30 R

Středa 7:30 R 18:00 S

Čtvrtek 7:30 R 17:00 V

Pátek 16:30 S 7:30 R

Sobota 7:30 R
16:30 V

Neděle
8:30 S

7:30 R 7:30 V
10:00 V

List rezervace je v Hlinsku v kostele u mříže.

pomazání nemocných, podání svatého přijímání po telefonické domluvě s knězem.

Chlum Studnice Včelákov Vortová

p
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Pondělí 2*)

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek 2*)

Sobota
2*)

Neděle

Kněz: S= p. děkan P. Sokol, V= P. Vtípil, R= P. Remeš

mše     
svaté 
1*)

Hlinsko 
kostel

Hlinsko
Centrum
sv. Jana 

XXIII.

Hlinsko 
Drachtinka

Hamry
azylový dům

1*) Mše svaté pro veřejnost jsou slouženy s omezením počtu přítomných.

2*) Svátost smíření po skončení mše svaté.

svátost 
smíření 
2*)

Hlinsko 
kostel

Hlinsko
Centrum
sv. Jana 

XXIII.

Hlinsko 
Drachtinka

Hamry
azylový dům

7:00-7:25

7:00-7:25

7:00-7:25 17:30-17:55

7:00-7:25 16:30-16:55

7:00-7:25

7:00-7:25

7:00-7:25 7:00-7:25



Svatá Kateřina Alexandrijská, panna, mučednice    25.11.
*289/292-3 Kypr †24.11.307/310/312 Alexandrie, Egypt (18 let)
Řecky aikatheriné znamená vždy čistá. Dcera kyperského krále Costa, který byl císařem 
Maxentiem vypovězen z Kypru do Alexandrie. Po otcově smrti se zde stala vládkyní. Dle 
legendy byla krásná, moudrá a vzdělaná. … Setkala se starým poustevníkem. Ten ji řekl, 
že jejím ženichem je Ježíš Kristus. Začala číst Svaté Písmo. Nechala se poučit o 
křesťanských pravdách. [Dle jiné verze její matka byla tajná křesťanka, která 
prostřednictvím svého duchovního otce přivedla k víře i Kateřinu.] Po důkladné výuce se 
dala pokřtít. V r. 307 navštívil Alexandrii římský císař Maxentius (Maximin) a dal v 
chrámech postavit nové modly. Uspořádal slavnost uctívání pohanských bohů. Křesťany, 
kteří se jim nechtěli klanět, dal zatknout a popravit. Kateřina ho vyhledala. Prohlásila, že 
pohanští bohové jsou modly a vedla s ním dlouhou diskusi o bozích. Rozhodla se přivést 
císaře k pravdě a dokazovala mu z děl řeckých a římských filosofů neexistenci 
pohanských božstev a naopak pravdivost křesťanství. Císař se dostal do rozpaků a 
povolal 50 učených filosofů a mistrů řečnictví, kteří ji měli usvědčit z omylů. Její řeč byla 
tak přesvědčivá, že Maxentiovi učenci se stali křesťany. Dali se pokřtít. Byli zajati, 
zbičováni a umučeni upálením na hranici. Císař jí nabídl sňatek a trůn, s podmínkou, že 
se vzdá své víry. Ona jej odmítla. Dal ji uvěznit, zbičovat. Když byla ve vězení, přivedla k 
víře i císařského vojenského velitele Porfiriuse spolu s dvěma stovkami vojínů a také 
samu císařovnu. Byla odsouzena na smrt v kole s ostny. Kolo rozlomil blesk [jiná verze: 
zjevil se Anděl Boží a zlomil kolo]. Sťata mečem 24.11.310. Místo krve vyteklo mléko. 
Andělé ji přenesli na horu Sinaj na Sinajském poloostrově, kde spatřil Mojžíš ´hořící´ keř. 
Hrob se stal místem zázraků. Za císaře Justinána I. (vládl 527-565) zde postaven klášter jí 
zasvěcený. Pohřbena v klášterním kostele Proměnění Páně (knihovna má 6.000 svazků, 
po vatikánské 2. největší). Její úctu přinesli do Evropy východní mniši už v 10. století. 
Jako osobní patronku ji ctil Karel IV., který ji vděčil za to, že na den jejího svátku 
25.11.1332, jako šestnáctiletý zvítězil v bitvě u hradu San Felice v Itálii. Na Karlštejně dal 
postavit svoji soukromou malou kapli sv. Kateřiny, zvaná Kateřinka. Na jeho žádost 
prohlásil arcibiskup Arnošt v Čechách den sv. Kateřiny zasvěceným svátkem. Patří mezi 
14 svatých Pomocníků (3.2. sv. Blažej, biskup, mučedník, 24.4. sv. Jiří, voják, mučedník, 
8.5. sv. Akátius (Acacius), velitel setniny, mučedník, 2.6. sv. Erasmus, biskup, mučedník, 
15.6. sv. Vít, mučedník, 13.7. sv. Markéta Antiochijská, panna, mučednice, 25.7. sv. 
Kryštof, 27.7. sv. Pantaleon, lékař, mučedník, 8.8. sv. Ciriak, jáhen, mučedník, 1.9. sv. Jiljí, 
opat, 20.9. sv. Eustach, důstojník, mučedník, 9.10. sv. Diviš (Dionýsius), biskup, 
mučedník, 25.11. sv. Kateřina Alexandrijská, panna, mučednice, 4.12. sv. Barbora, panna, 
mučednice, 24.3. měli společný svátek do roku 1969). Patronka Filosofické fakulty UK, 
univerzity na Sorbonně v Paříži, teologů, nemocnic, ... patronka v nouzi. Se sv. Markétou 
Antiochijskou 13.7., sv. Dorotou 6.2. a sv. Barborou 4.12. tvoří skupinu 4 hlavních 
svatých panen. Atribut: královská koruna, meč, kolo s ostny, ďábel u nohy a palmová 
ratolest.
https://svaty.estranky.cz/   https://farnostvolary.estranky.cz/clanky/sv_-katerina-alexandrijska-.html  
http://zivotysvatych.blogspot.com/search/label/Kate%C5%99ina%20velk%C3%A1%20mu%C4%8Dednice



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

22.11.
slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

památka sv. Cecílie, panna, mučednice

23.11.
nezávazná památka sv. Klement I., papež, mučedník, patron diecéze (HK slavnost)

nezávazná památka sv. Kolumbán mladší z Lexeuilu a Bobbia, opat

24.11.
památka sv. Ondřej Dung-Lac, kněz a druhové, mučedníci Vietnam

památka sv. Ignác Delgad, biskup, Vincenc Liem, kněz, Dominik An-Kham, otec rodiny, a druhů, vietnamských mučedníků

25.11.
nezávazná památka sv. Kateřina Alexandrijská, panna, mučednice

ct. Markéta Occhiena Bosco, matka don Bosca

Je poslední nedělí církevního roku. Pohyblivá slavnost. Ustanovil papež Pius XI. v 
encyklice Quas primas 11.12.1925 (do 1969 poslední neděle října). Slavnostně vyhlásil 
královskou vládu Pána Ježíše Krista nad světem. Je Králem duší, svědomí, rozumu, vůle, 
rodin, měst, národů, světa. ŽIVÝ, PŘÍTOMNÝ, MILUJÍCÍ ve svatostánku. Popření Kristovy 
královské vlády vede lidstvo do (věčné) záhuby.

*200 Řím. Patricijská rodina. Zasvětila se Kristu. Vůlí rodičů svatba s Valeriánem. Sdělila 
mu své zasvěcení. Přijal křest. I jeho bratr Tiburcius. Oba umučeni †14.4.230. Ji kat 
těžce zranil, 3 dny umírá. Majetek dá služebnictvu a chudým. †22.11.230 Řím. Pohřbena 
Kalistovy katakomby. 821 ji papež sv. Paschalis I. nechal přenést do jejího kostela v 
Zátibeří. Patronka hudebníků a zpěváků.

*asi 45, Řím, bratranec císaře Domitiána, pokřtěn na kázání sv.Barnabáše, prodá 
majetek, sv.Petrem na pomocného biskupa  (s Linem a Kletem), 4.papežem 88–97, 
dochován jeho list do Korintu, císařem Trajanem r.97 vyhnán do Chersonesu (Krym 
Sevastopol) do dolů na mramor. †23.11.101. Ostatky nalezli 30.1.860 sv.Cyril a 
Metoděj, přes Velkou Moravu do Říma.

*540 Leinster, Irsko, z bohaté rodiny, 560 vstup do kláštera Bangor Cluam-Inis, Ulster, 
zde knězem, učí, 590 se vydal s 12 druhy na misie do alpských zemí, založil v Severním 
Irsku město Derry (Londonderry), 593 založil klášter v Luxeuillu, opatem, od krále 
Teodoricha II. 610 do vyhnanství, založil klášter v Bobbiu, opatem, †23.11.615 Bobbio, 
Lombardie, Itálie.

*okolo 1785 u Bac Ninh, Tonkin. Vietnam. Vl. jménem Dung An Trân. Rodina chudá. 
Stěhování do Hanoje. Poznává křesťanství 1797. Pokřtěn Ondřej. 1823 knězem. Působí v 
Ke-dam. Při pronásledování za krále Minha Manga 1835 zatčen. Vyplacen. Mění jméno 
na Ondřej Lac. 10.11.1839 opět zatčen. Sťat 21.12.1839 Hanoj. Se 116 mučedníky 
Vietmanu sv. Jan Pavel II. svatořečí 1988.

1627 přišli první misionáři do Vietnamu. 1676 přicházejí dominikáni (OP). V zemi vládne 
císař. 1711 začíná pronásledování křeťanů. Během 3 vln pronásledování v letech 1838 až 
1862 zemřelo z řádu OP 6 biskupů, 16 kněží a 13 členů třetího řádu. Spolu s ostatními 
mučedníky je 19.6.1988 kanonizoval papež sv. Jan Pavel II.

*293 Kypr, dcera krále Costa. Vypovězeni Alexandrie. Zde po † otce královnou. 
Pokřtěna. 307 přišel císař Říma Maximin. Ona s ním mluví o víře. Odmítá sňatek a 
zapření víry. Uvězněna. Sťata 312 Alexandrie. Pohřbena klášterní kostel Proměnění Páně 
Sinaj. Patří k 14 svatým Pomocníkům (24.3.) a 4 hlavním sv. pannám (Markéta, Dorota, 
Barbora). Na Karlštejně má kapli.

*1.4.1788 Capriglio u Asti, Itálie. 3.11.1846 k synovi do Turína být matkou hochům 
oratoře (1854: 100). Když chce odejít, syn ukáže na kříž. Zůstává. Říká: Bůh tě vidí a 
stará se o tebe. Jak dobrý je Pán. S Bohem se nežertuje. Máme málo času ke konání 
dobra. K čemu krásné šaty, když by byla duše ošklivá. Má odvahu, pokoru a chudobu, 
žije katechismus lásky a svátostí. †25.11.1856 Turín.



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

26.11.
sv. Silvestr Gozzolini, opat CSilv.

sv. Conradus (Corado, Konrád) z Kostnice, biskup

27.11.
sv. Virgil (Virgilius), biskup

bl. Markéta Savojská, vdova, mniška

28.11.
sv. Mansuet (Miloslav), biskup milánský

Lorenzo Scupoli, kněz OTheat.

29.11.
sv. Saturnin z Toulouse, biskup, mučedník

sv. František Fasani, kněz OFM

*1177 Osimo u Ancony, Itálie. Studia práv, teologie. Knězem. 1227 mu † přítel. 
Otřesen, do samoty - jeskyně u Osima. Přichází jiní, 1231 založili klášter na Monte Fano 
(řád Silvestrinů, větev benediktinů CSilv.). Řád potvrdil 1247 papež Inocenc IV. Stal se 
opatem, později kanovníkem v Padově, †26.11.1267 Monte Fano, Itálie. 1598 svatořečil 
papež Klement VIII.

*900 Altdorf, Švýcarsko. Z rodu Welfů, vzdělání v Kostnici. Zde 934 biskupem. 3x 
putoval do Svaté země. 3/4 příjmu: zakládání útulků, klášterů, ... . †26.11.975 
Kostnice, Bádensko-Württembersko, Německo. Pohřben kostel sv. Mořice, 1034 
přenesen do katedrály. 1123 svatořečí papež Kalist II. 

*700 Irsko, misionář v Korutanech, Slovinsku a v Solnohradu (Salzburg), druhové sv. 
Marin a sv. Deklan, v r. 743 opatem klášteřa sv. Petra a vikářem biskupství, 755 
vysvěcen na biskupa v Salcburku. zde dal vystavět katedrálu. Sem 24.9.774 přenesl 
ostatky sv. Ruperta, sv. Chunialda a sv. Gislara. †27.11.784 Salcburk. Pohřben v 
katedrále.

*1382 Pinerol, Savojsko. V dětství † rodiče. Strýcem provdána za markýze z 
Montferratu. Za 15 let vdovou. Vstup do 3. řádu OP. Na svém hradě Alba založila klášter 
řeholních terciářek (modlitba, studium, skutky milosrdenství). Má zásluhu: její bratranec 
vzdoropapež Felix V. uznal papeže. †23.11.1464. Neporušena 1481 přenesena do klášt. 
kostela Alba. 8.10.1669 blahořečil Klement IX.

*Řím. Jméno znamená mírný. Biskupem Milán 676-681. V té době Milán ztratil slávu 
jako střed západořímské říše (313 zde dal císař Konstantin křesťanům svobodu). V 
katedrále (2. největší na světě) sv. Ambrož pokřtil sv. Augustina. Sv. Mansuetus bránil 
víru proti vých. bludu monotheletismu (že v Kristu existuje jen jedna vůle-božská). †681 
mor. Pohřben nyní Milán katedrála.

*okolo 1530 Otranto, Apulie, Itálie. 40. letý vstup do řádu teatínů. Mystik. 1577 
knězem. 1585 obviněn z (neznámého) přestupku. Trest: vězení, zákaz kněžské služby 
(ad divinis), propuštění do stavu bratří-laiků. Zůstal až do †28.11.1610 Neapol. 
29.4.1635 (rok ?) rehabilitován. Pochován v Dóme sv. Paulo Maggiore Neapol. Sv. 
František Saleský: život snášel v pokoř jako opravdový světec.

245 jej poslal se 6 druhy papež Fabián (úřad: 236-250) do Galie (Francie) na misie: jižní 
Francie (Languedok, Gaskoňsko). Stal se 1. biskupem Toulouse. Jako stařec odmítl 
obětovat pohanským modlám. Zatčen, usmýkán býkem †kolem 250 Toulouse. Na místě 
úmrtí 1080-1120 postaven chrám (sv. Saturnina, nyní Notre Dame du Taur) na poutní 
cestě do Santiaga de Compostela.

*6.8.1681 Lucera u Foggie v Apulii, jih Itálie. Denně rozděloval u klášterní brány chléb 
lidem mající nouzí a zval je k modlitbě. Aby s důvěrou hledali útočiště u Matky Boží. 35 
let apoštolátu z kazatelny, ve zpovědnici, při návštěvách po domech, u lůžek 
nemocných, ve věznicích. Mnoho lidí vzdálených Bohu přivédl k Pánu svou laskavostí a 
dobrotou srdce. †29.11.1742 Lucera.
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