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

29.11. neděle 1. adventní
v roce 2020 po celý listopad (8 dní dle volby každého) možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci (více nástěnka)

začíná nový církevní rok, cyklus B
30´ 7:30 Včelákov V
30´ 7:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R

30´*) 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 R
*) 10:30 Chlum S

30.11. pondělí po 1. neděli adventní
30´ 7:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R

30´*) 16:30 Hlinsko - děkanský kostel za Marii Bergrovou, Františka Misaře a duše v očistci V

1.12. úterý po 1. neděli adventní
30´ 7:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R

15´*) 17:30 Hamry - azylový dům S

2.12. 1.středa po 1. neděli adventní
30´ 7:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R

30´*) 18:00 Chlum S

3.12. 1.čtvrtek po 1. neděli adventní
30´ 7:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R

30´*) 17:00 Studnice za rod Petrů a Odvárků V

4.12. 1.pátek po 1. neděli adventní
30´ 7:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R

30´*) 16:30 Hlinsko - děkanský kostel S

5.12. 1.sobota po 1. neděli adventní
30´ 7:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R

30´*) 16:30 Hlinsko - děkanský kostel V

6.12. 1.neděle 2. adventní
30´ 7:30 Včelákov V
30´ 7:30 Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII. R

30´*) 8:30 Hlinsko - děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
9:00 Studnice za Vladimíra Jehličku a rodiče a rodinu Sotonovu V

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

*

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

Adventní věnce můžete přinášet od této neděle 1. adventní 29.11.2020 do kostela (na kteroukoli mši svatou) k posvěcení.

V neděli 6.12.2020 je sbírka určena na bohoslovce.

sv
.z

po
vě

ď
 * Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden

sv.Saturnin z Toulouse,biskup,muč.; sv.František Fasani,knězOFM; sv.Illumináta,panna,muč.
Zjevení P. Marie-Zlaté Srdce, Beauraing, Belgie 1932; začíná novéna k P.Marii Neposkvrněné

sv.Jutta z Heiligentalu, abatyše OCist.; bl.Frederick z Řezna, mnich OESA

svátek sv. Ondřej, apoštol, mučedník

sv.Edmund Kampián,knězSJ,muč.; bl.Karel de Foucauld,kněz,řeh.OCSO,muč.
Náhum Elkóšský,prorok; bl.Kazimír Sykulski,kněz,muč.; bl.Jan z Vercelli,knězOP

sv.Bibiána,panna,muč.; sv.Blanka,král.Francie,vyzn.
sv.Silverius,papežOSB,muč.; sv.Habakuk,prorok

sv. František Xaverský, kněz SJ, misionář východní Asie
sv.Kasián,muč.; Sofoniáš,prorok; sv.Galgán Guidotti,poust.

sv.Jan Damašský,kněz,uč.církve; sv.Barbora,panna,muč.; bl.Mons.Adolf Kolping,kněz
Adrehilda (Ada),abat.OSB z Le Mans; sv.Jan Calabria,knězPSDP; bl.Petr Pectinarius,vyzn.SFŘ

sv.Sába Jeruzalémský,poust.,opat; bl.Filip Rinaldi,knězSDB
bl.Bartoloměj Fanti,knězOCarm.; sv.Kryšpína Tagorenská

sv.Mikuláš z Myry,biskup; sv.Emil,lékař,muč.; bl.Luisa María Frías Cañizares,panna,muč.

Svátost smíření 30 minut před i *) po skončení mše svaté, v Centru 30 minut před mší svatou (příp. i po).
                          i po telefonické domluvě s knězem na požádání. Prosíme, neodkládejte na později.

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

Čeští a moravští biskupové z 20.11.2020 zvou všechny k dobrovolnému, vědomému a citelnému půstu za ukončení 
pandemie v celé naší zemi po první tři středy v prosinci - 2., 9. a 16. 12. 2020, k němuž je dobré přidat také almužnu na 
libovolný dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou. A k ZASVĚCENÍ se DÍTĚTI JEŽÍŠ uctívaného v podobě 
Pražského Jezalátka modlitbou u jesliček v rodině. Více nástěnka. https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201120prohlaseni-biskupu-cech-moravy-a-slezska

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.

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.

Katolický týdeník (z 1.12.2020 bude v kostele v Hlinsku i v Centru) píše o Nad. fondu Betlém nenarozeným a azyl. domě v Hamrech.

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: 29.11.2020

Chlum Studnice Včelákov Vortová

p
ra
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d
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é

Pondělí 16:30 V 7:30 R

Úterý 7:30 R
17:30 S

1. út měsíce

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

Pondělí
2*)

Úterý
2*)

Středa
2*)

Čtvrtek
2*)

Pátek
2*)

Sobota
2*)

Neděle
2*)

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 (také) po skončení mše svaté.

svátost 
smíření 
2*)

Hlinsko 
kostel

Hlinsko
Centrum
sv. Jana 

XXIII.

Hlinsko 
Drachtinka

Hamry
azylový dům

16:00-16:30
7:00-7:30

7:00-7:30
17:15-17:30

7:00-7:30
17:30-18:00

7:00-7:30
16:30-17:00

16:00-16:30
7:00-7:30

16:00-16:30
7:00-7:30

8:00-8:30
7:00-7:30 7:00-7:30



Svatá Barbora, panna, mučednice  4.12.
*okolo 273 Nikomédie, Bithýnie (Izmit, Turecko)   †4.12.290 / 305-6 Nikomédie

Žila koncem 3. stol. v Nikomédii (blízko Istanbulu, dnes Izmit, Turecko). Dcera zámožného 
Dioskura. Mladíci z města se o ni ucházeli. Navštěvovala skupinu křesťanů. Došla poznání, že 
našla, co hledala. Její otec se snažil tomu bránit. Dal postavit u domu věž a do ní ji chtěl zavřít. 
Za stavby na krátký čas odjel a Barbora přikázala dělníkům, aby místo dvou oken udělali tři. Po 
návratu se Dioskuros ptal, co to má znamenat. Ona odpověděla, že je to symbol Nejsvětější 
Trojice a že se nechala pokřtít. Když ji chtěl otec zbít, otevřela se země a ukryla ji v trhlině. 
Později ji předal místodržícímu. Ten ji dal zbičovat. V noci se jí zjevil Kristus a zahojil její rány. 
Dalšího dne dal místodržitel Barboru bít kyji, pálit pochodněmi, … . Když bylo vidět, že 
mučením ničeho nedosáhne, byl vydán rozkaz ji usmrtit mečem. To vykonal Dioskuros. Sotva 
odložil vražedný nástroj, byl sám zabit bleskem. Stalo se roku 306. Vládl císař Galerius Valerius 
Maximin, jeden z nejkrutějších pronásledovatelů křesťanů. Je patronkou horníků, slévačů 
(zvonů), kovářů, horníků, hrobníků, zvoníků, tunelářů, dělostřelectva, hasičů, umírajících, 
pomocnice v nouzi, … . Za atributy má kalich s Hostií, věž se třemi okny, meč nebo kladivo 
(nástroje umučení); někdy pochodeň, páv nebo malá postava Dioskura u jejích nohou.
http://www.abcsvatych.com/mesice/a12/prosinec4.htm
Svatá Barbora byla sťata 305. Narodila se v 2. pol. 3. století či začátku 4. stol. v Nikomédii jako 
jediná dcera v rodině bohatého kupce Dioskura. Matka brzy zemřela a otec vedl dceřinu 
výchovu v ryze pohanském duchu. Aby ji ubránil před vlivy okolního světa, uvěznil dceru v 
kamenné věži, kde ji obklopil vším přepychem. Jeden z přítomných sloužících byl tajným 
křesťanem a Barboru přivedl k víře. K úctě Nejsvětější Trojice pak nechala ve věži prolomit 3. 
okno. Dle legendy si dopisovala s křesťanským učencem Órigeném. Ten k ní poslal kněze a 
pokřtil ji. Zaslíbila se Kristu a učinila slib ustavičného panenství. Když ji otec začal nutit, aby se 
vdala, oznámila, že je pokřtěna a zasnoubena s nebeským chotěm, protože jen v křesťanství je 
pravda a spasení. Podle legendy se modlila před svou smrtí za hříšníky, vzývána jako 
přímluvkyně za šťastnou hodinu smrti. Náleží do sboru 14. svatých pomocníků a je zařazena 
mezi tzv. Quattuor Virgines Capitales [4 panny hlavní, vynikající], kam kromě ní patří ještě sv. 
Dorota, sv. Kateřina Alexandrijská a sv. Markéta Antiochijská; bývají často zobrazovány 
společně. Mezi známé ctitele svaté Barbory patřil papež sv. Řehoř I. Veliký či sv. Stanislav 
Kostka. Zobrazována držící kalich s Hostií (již jí před popravou přinesl anděl). Na druhém pilíři 
Karlova mostu je sv. Barbora držící kalich s Hostií a palmovou ratolest, po stranách jsou sv. 
Markéta a sv. Alžběta od Jana a syna Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa z roku 1707. Na 
španělských a francouzských lodích býval obraz sv. Barbory nad komorou se střelným 
prachem. Na venkově byl ještě v 19. století zvyk chodit se sv. Barborou (chodit barborkou) s 
metličkou a košíčky s dárky pro děti.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Barbora_z_Nikom%C3%A9die
Sv. Barbora sa narodila okolo 273 v Nikomédii (Turecko) v pohanskej rodine. Pre neposlušnosť 
(nechtěla se vdát) ju otec tyran Dioskur zavrel do veže. Tu v samote tajne prijala krst. Počas 
otcovej neprítomnosti dala vybúrať do veže ešte 3 okno, čo malo pre ňu pripomínať 
Najsvätejšiu Trojicu. Dioskur sa rozzúril a vydal ju civilnému tribunálu. Bola mučená. Otec ju 
sťal mečom. Stalo sa 4.12.290 (či roku 306).
https://www.zivotopisysvatych.sk/barbora/



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

29.11.
sv. Saturnin z Toulouse, biskup, mučedník

sv. František Fasani, kněz OFM

30.11.
svátek sv. Ondřej, apoštol, mučedník

 

1.12.
nezávazná památka sv. Edmund Kampián, kněz TJ, mučedník

bl. Karel de Foucauld, kněz, řeholník OCSO, mučedník

2.12.
sv. Bibiána (Blanka), panna, mučednice

sv. Blanka, královna Francie a vyznavačka

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.

*1. století v Betsaidě, Galilea, Palestina. Jeho starším bratrem byl Šimon Petr. Ondřej se 
po smrti otce přestěhoval k Petrovi do Kafarnaa a pracovali společně. Byli rybáři. Byl 
učedníkem sv. Jana Křtitele. Spolu se sv. apoštolem Janem šli za P. Ježíšem. V 
evangeliích je o něm (Mt 10,2-4; Mk 3,14-19; 13,1-4; L 6,13-16; J 1,40; 6,8; 12,21). Z 
Palestiny šel v roce 42 do Lydie

(Malá Asie), prošel Bythynií, Sinopou a Pontem (Turecko) do Arménie a přes Kurdistán 
do Skythie (Kyjevská Rus), v Amalfi, v Achaji, do Thrákie přes Makedonii do Řecka na 
Peloponés, v Patrasu na rozkaz místodržitele Aegaetese (Egates) odsouzen na kříž tvaru 
X. Zemřel 3 den. Pohřben zde, patron Řecka, V r. 356 ostatky do Cařihradu, 1208 část 
do Amalfi u Neapole.

*25.1.1540 Londýn. Studia Oxford. 1560 patři k učencům. Učí Irsko, Belgie. 1569 
anglikánsk. jáhnem. Konverze. 1571 teologie Belgie. 1573 jezuitou Řím, noviciát Brno. 
Od 1575 učí rétoriku, filosofii Praha, káže u sv.Víta, zakládá marián. družinu (patřil Jan 
Sarkander). 1579 knězem. Misie Anglie 1580. Píše Decem Rationes (obhajoba 
katolictví). Zatčen, oběšen †1.12.1581 Tyburn, Londýn.

*15.9.1858 Štrasburk Francie. Brzy sirotek. Vojákem. 1888 Maroko konverze. 
Trapistickým mnichem OCR Francie, Sýrie. Několik let poustevníkem v Nazaretě. 1901 
knězem. Misie Alžírsko u arabů. Žije naprostou chudobu. Pro žáky vypracoval řeholi. 
Zastřelen 1.12.1916 Tamanraset, Alžírsko. 1936 Malí Ježíšovy bratří, 1939 Malé sestry 
Ježíšovy. 13.11.2005 blahoslaví papež Benedikt XVI.

*350 Řím, za císaře Juliána Odpadlíka (361-363) zemřeli její rodiče Flavián, prefektem v 
Římě a Defrosa (22.12.) a sestra Demetria pro víru. Flavián poslán do vyhnanství, † 
hladem a bídou u Turína, Defrosa sťata, obě děti jsou ve vězení. Křehčí Demetria zde 
umírá. Bibiána přivázána ke sloupu ubita biči s olověnými konci †363 Řím.

*1188. Dcera kastilského krále Alfonze IX. ve Španělsku. Blanka dostala dobrou 
náboženskou výchovu. Ve 12 letech provdána za francouzského korunního prince 
Ludovíka VIII. Svou víru přenášela na manžela a později i děti. Když měla 35 let, manžel 
se 1223 stal králem Francie († 1236). Syn sv. Ludvík IX. má 12 let. Vládne matka 
Blanka. † 1252 (64 let). Pochována klášter Maubuisson.



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

3.12.
památka sv. František Xaverský, kněz TJ, misionář východní Asie

sv. Kasián, mučedník

4.12.
nezávazná památka sv. Jan Damašský, kněz a učitel církve

sv. Barbora, panna a mučednice

5.12.
sv. Sába Jeruzalémský, poustevník, opat

bl. Filip Rinaldi, kněz SDB

6.12.
nezávazná památka sv. Mikuláš z Myry, biskup

sv. Emil, lékař, mučedník

*7.4.1506 zámek Xavier, Navarra, Španělsko. Šlechtic. 1525 studia Paříž. Se sv. 
Ignácem 1528 zakl. řád jezuitů. 15.8.1534 sliby. 24.6.1537 Benátky knězem. Papež 
Pavel III. 1541 misie Indie. Apoštol Indie, Ceylonu, Moluk, Japonska. Město Goya: za →
měsíc křtí 10.000 Indů. 1549 Nagasaki, ... Japonsko. 1551 Indie. †3.12.1552 ostrov 
Sancian u Kantonu cestou do Číny. Pohřben Goya, patron misií.

Byl soudním zapisovatelem při soudním procesu se sv. Marcellusem Centurionem. 
Ariallius Agricola, zástupce prefekta v římské provincii v severní Africe, provedl proces. 
Když byl trest smrti uložen sv. Marcellovi, Cassian vyznal víru. Byl okamžitě zatčen a 
zabit †30.10.298 v Tangeru v Mauretánii (dnes Maroko). Cassian je patronem moderních 
stenografů.

*650 Damašek, otec ministrem financí, vychován mnichem Kosmou, vezírem 
damašského kalifa, nazýván Mansúr ben Sarjúm, knězem r.700, světil jej jeruzalém. 
patriarcha Jan V. Psal proti obrazoborectví. Mnichem: klášter sv. opata Sáby (Mar Saba) 
Jeruzalém. Autor církevních hymnů a spisů o teologii. †27.3.750/754 klášter Sv. Sabas 
Jeruzalem.

*okolo 273 Nikomedie (Turecko) v pohanské rodině. Tajně pokřtěna. Otec Dioscuros ji 
chtěl provdat. Řekla, že již patří Ženichu Kristu. Otec přesvědčoval, udal jako křesťanku. 
Mučena. Sťata mečem †4.12.290 Nikomedie vlastním otcem. Patří ke 14 sv. 
Pomocníkům a 4 pannám hlavním (svaté Dorota, Kateřina Alexandrijská, Markéta 
Antiochijská). Chrám Kutná Hora. Patronka horníků.

*439 Mutalaska, Kapadocie (Turecko). Založil několik klášterů. 492 založil v poušti 
klášter-lavru (Mar Saba u Jerusaléma), je opatem a zde †5.12.532. Převezen Benátky. 
1965 zpět do Mar Saby. Ctěn východními církvemi jako Sabas Jeruzalémský Hagiopolités 
(Hégiamenos = ze Svatého města) Theoforos = Bohonositel. Na západ úcta přinesena 
mnichy z Jerusaléma.

*28.5.1856 Lu Monferrato Itálie. Ve 24 letech salesiánem. 23.12.1882 knězem. Od 1889 
Španělsko, Portugalsko. V 1901 generálním vikářem a ekonomem. Zřizuje Volontárie 
Dona Boska. 1910 generálním prefektem. 24.4.1922 generálním představeným. † ráno 
5.12.1931. 29.4.1990 jej Svatý otec Jan Pavel II. blahoslaví.

*260/270 Patara, Lykie, Turecko. 300 biskup Myra, Demre, Turecko. Za císaře 
Diokleciána 310 vyhnanství. Za Konstantina 313 návrat. 325 na 1. nicejském koncilu, 
Bithýnie. †6.12.345/351 (75/91 let) Myra. Konstantin IX. Monomachos a císařovna Zoja 
(Zoë) staví nad hrobem basiliku. 9.5.1087 převezen do Bari, Apulie, Itálie. Zvyk nadílky 
od Teofany (†991) z Byzance, manž. císaře Oty II.

V severní Africe pronásledování křesťanů Vandaly ariánským krále Hunnerikem. Biskup 
Vittore di Vita psal o konci 5. století. Mučedníci Dionisia, syn Maiorico, Dativa, Leontia 
Porphyrogenita, dcera Germain, ... . K nim se připojil úctyhodný doktor Emilio (Emelio, 
Emiliano). Pozdní středověk: Emiliano uctíván v Neapoli, jeho relikvie přinesli afričtí 
exulanti; od konce 14. stol. patronem farmaceutů.
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