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

8.11. neděle 32. neděle během roku
v roce 2020 po celý listopad (8 dní dle volby každého) možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci (více nástěnka)

Včelákov
Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII.
Hlinsko - děkanský kostel za živé i zemřelé farníky
Studnice za Martu Černou, rod Černých, Řádkovy, Chrbolkovy a Šilerovy

Hlinsko - děkanský kostel
Chlum

9.11. pondělí 32. týdne v mezidobí
Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII.
Hlinsko - děkanský kostel

10.11. úterý 32. týdne v mezidobí
Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII.

11.11. středa 32. týdne v mezidobí
Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII.
Chlum

12.11. čtvrtek 32. týdne v mezidobí
Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII.
Studnice za rodinu Stodolovu, Sázavovu, Bouškovu a Makovských

13.11. pátek FATIMSKÝ DEN
Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII.
Hlinsko - děkanský kostel

14.11. sobota 32. týdne v mezidobí
Hlinsko - děkanský kostel
Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII.
Hlinsko - děkanský kostel

15.11. neděle 33. neděle během roku
DEN BIBLE

Včelákov
Hlinsko - Centrum sv. Jana XXIII.
Hlinsko - děkanský kostel za živé i zemřelé farníky
Studnice za Josefa Myšku, rodiče Myškovy a Švandovy
Hlinsko - děkanský kostel
Chlum

*    Svátost smíření po telefonické domluvě s knězem na požádání.

Zalétejme v duchu často k Vykupiteli před svatostánek, odprošujme, duchovně Jej přijímejme, děkujme, chvalme, prosme.
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 * Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden

sv.Gottfried z Amiens,biskup; bl.Marie Elisabeta Satellico,řeholniceOSCCap.
bl.Jan Duns Scotus,kněz OFM; Marie Celina Palinská,řeholniceSCSC

svátek Posvěcení lateránské baziliky v Římě; sv.Eustolie a sv.Sopatra,panny,mnišky
sv. Alžběta Catez od Nejsvětější Trojice, řeholnice OCD

sv.Lev I. Veliký, papež, učitel církve; sv.Ondřej Avellino,kněz OTheat.

sv. Martin z Tours, biskup; sv. Jan Almužník, biskup Alexandrie
sv. Veran z Vence, biskup; konec 1. svět. války 1918

sv. Josafat Kuncewicz z Litvy, biskup, mučedník

sv. Anežka Česká Přemyslovna, panna a řeholnice OSC, česká patronka
sv.Augustýna Pietrantoni,řeholn.SDC; bl.Marie Terezie Scrilli,řeholn.INSC

sv.Mikuláš Tavelič z Bosny a druzi,kněz a řeholn.OFM,muč.; bl.Jan Liccius,knězOP;
sv.Vavřinec O'Toole,bisk.Dublin; bl.Lucie Broccadelli z Narni,panna,řeholn.OP

sv.Albert Veliký,biskup,uč.církve; sv.Leopold III. Zbožný, rakouský markgróf,vyzn.
sv.Alfons Rodríguez Olmedo,kněz SJ,muč.; bl.Magdaléna Morano,řeholn.FMA

Mše svaté veřejné nebudou. Zapsané úmysly mší svatých slouží kněz soukromě.

Úmysl k zapsání na mši svatou do kostela v Hlinsku je možné sdělit na telefon 734 552 852 V. Malý. 
Úmysly mší svatých zadaných v Centru sv. Jana XXIII. slouží P. Jiří Remeš. Přijímá i nové úmysly pro 
příští týden. Lze mu je telefonovat na číslo 732 847 303.

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 kdykoliv 
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: 8.11.2020

Chlum Studnice Včelákov Vortová
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Kněz: S= p. děkan P. Sokol, V= P. Vtípil, R= P. Remeš
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sv. Augustýna (Livie) Pietrantoni, řeholnice SDC     13.11.
*27.3.1864 Pozzaglia Sabina, Italské král. †13.11.1894 (30 let) Řím, It. král.
Oliva, později přezdívaná Livie, se narodila jako 2. z 11 dětí chudým zemědělcům 
Francescovi Pietrantonimu a Caterině, rozezné Costantiniové 27.3.1864 v Pozzaglii 
Sabině v provincii Rieti v Italském království (75 km SV od Říma v horách přes 850 
m.n.m.). Rodina ´dýchala´ prací a modlitbou. Řídil ji dědeček Domeniko. Livie od 
dětství tíhla k modlitbě. Svátost biřmování přijala v roce 1868 a v roce 1876 přijala 
první svaté přijímání. Nemohla pravidelně chodit do školy. V roce 1871 (má 7 let) 
začala pracovat (nosí kbelíky štěrku a písku) na stavbě blízké silnice z Orvinia do 
Poggio Moiana. 1876 odešla do Tivoli s dalšími děvčaty, která sem chodí sklízet olivy. 
Odmítla nabídky k sňatku doporučované matkou. „Chci si vybrat řeholi, kde je práce 
ve dne i v noci.“ V lednu 1886 odjela se strýcem knězem Matteem do Říma s touhou 
vstoupit do řehole. Byla odmítnuta. Ale za několik měsíců ji 23.3.1886 matka 
představená Sester charity sv. Giovanny Antidy Thouretové (*1765 †1826), 
Giuseppina Bocquinová přijímá v Římě v generalátu na Via Santa Maria v Cosmedinu 
(téměř na nábřeží Tibery blízko Palatínského mostu). Po postulátu a noviciátu přijala 
13.8.1887 řádové jméno Agostina. Od příštího dne je poslána jako zdravotní sestra do 
nemocnice Santo Spirito blízko Vatikánu (se 700 letou historií). A začíná přidávat svůj 
podíl ke světcům, kteří ji zde předcházeli: Karel Borromejský, Josef Kalasanský, Jan 
Bosco, Kamil de Lellis ... a na tomto místě bolesti vyjadřuje lásku až k hrdinství. 
Zpočátku sloužila při dětech, ale onemocněla tuberkulózou. Zázrakem uzdravená se 
nabídla 1889 sloužit dospělým na oddělení tuberkulózy. Společnost je víře 
nepřátelská. Otcové kapucíni z nemocnice vyhnáni, kříže a nábožné předměty 
zakázány. Sestrám zakázáno mluvit o Bohu. Sestra Agostina hlásá evangelium skutky. 
Tajně v malém skrytém koutku našla místo pro Pannu Marii, aby zůstala v nemocnici. 
Svěřila jí své „svěřence“ a slibuje jí další bdění, větší oběti, aby získala milost obrácení 
i nejzatvrzelejším. Giuseppe Romanelli je nejhorší ze všech. Dá se od něj očekávat 
cokoli. Sestra Augustýna znásobuje svou pozornost a s velkou laskavostí vítá jeho 
slepou matku, když ho přijde navštívit. Ředitel jej pro přestupek vyloučí z nemocnice. 
Jeho hněv chce najít cíl a sestra Agostina má být obětí. Vyhrožuje zabitím. Nežertuje. 
Večer 12.11.1894 ji sestry žádali, aby si vzala volno, protože se o ni obávaly; odmítla. 
Neomezuje svou velkorysost pro Pána, je připravena zaplatit svým životem cenu lásky. 
13.11.1894 ji Romanelli ubodal. Její poslední slova byla slova odpuštění a „Moje 
Matko, pomoz mi“. Profesor Achille Ballori (†1914): „sestra Agostina se nechala zabít 
jako jehně“, nedošlo k žádným kontrakcím nervů ani srdce. Pohřeb zablokoval Řím. 
Tisíce lemovaly ulice, poklekaly před rakví. Blahořečil ji 12.11.1972 papež Pavel VI. na 
Svatopetrském náměstí ve Vatikánu. A svatořečil 18.4.1999 tamtéž papež Jan Pavel II. 
20.5.2003 vyhlášena patronkou italských zdravotních sester. 14.11.2004 se její ostatky 
vrátily do Pozzaglie Sabiny do chrámu sv. Mikuláše z Bari (=pochován, biskup z Miry).
upraveno z http://www.santaagostina.org/; 
https://en.wikipedia.org/wiki/Agostina_Livia_Pietrantoni



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

8.11.
sv. Gottfried (Bohumír) z Amiens, biskup

bl. Jan Duns Scotus, kněz OFM

9.11.
svátek Posvěcení lateránské baziliky v Římě

sv. Eustolie, panna, mniška; sv. Sopatra, panna, mniška

10.11.
památka sv. Lev I. Veliký, papež, učitel církve

sv. Ondřej Avellino, kněz OTheat.

11.11.
památka sv. Martin z Tours, biskup

sv. Jan Almužník, biskup v Alexandrii

*1065 Moulincourte u Soissons, Francie. Šlecht. rodina. Výchova v klášteře. Ve 25 
knězem, v 35 proti své vůli biskupem Amiens, život askeze. Často o chlebu a vodě. 
Denně zve ke stolu 13 chudých (=P.Ježíše s apoštoly) jako sv. Hedvika. Kárá, v 
nemilosti u mnohých. Odchází klášter Grande-Chartreuse. Nadřízení káží návrat. Po 
návratu za rok †8.11.1118 Soissons, Francie.

*1266 Duns u Edimburgu, Skotsko, vstup k františkánům OFM, knězem 1291, studuje 
teologii Oxford, učí v Paříži, Kolíně n/R., nazýván doktor marianus (mariánský učitel) 
nebo doktor subtilis (detailně diferencující), opěvuje Vtělené Slovo a vysvětluje 
Neposkvrněné Početí Panny Marie, je pokládán za významného teologa, †8.11.1308 
Kolín n. Rýnem, Německo, zde pohřben.

320 císař Konstantin daroval papeži Silvestru I. císařský Lateránský palác. U něj 324 
postaven 1. křesť. chrám zasvěc. Sv. Spasiteli (zde část desky stolu Posl. večeře Páně). 
V 10. stol. zasvěcen sv. Janu Křtit. a sv. Janu Evang. Svátek od 325. Do 15. stol. 
(Avignon 1309–76) sídlili papežové v paláci u basiliky (5. všeob. koncilů: 1123, 1139, 
1179, 1215, 1512-17. V 15. stol. sídlo Vatikán.

Poč. 7. stol. v Konstantinopoli princezna Sopatra (†625, dcera císaře Mauricia) s 
přítelkyní Eustolií (duchovní matka, z Říma, jeptiška velkých ctností, †610] a družkami 
staví kapli, klášter (vede jej sv. Sopatra). Uváděny se sv. mučedníky. 1281 Maria 
Palaiologina, dcera císaře Michaela VIII., vdova, přestavěla klášter a chrám. Od té doby 
získal označení (řecky) Mouchliōtissa (Mongolů).

*400 Etrurie, Itálie. 29.9.440 knězem, papežem 440–461. Svolává sněm: Chalcedon. 
Biskupové potvrdili primát papeže. Vydal mešní texty v latině. Ochránil Řím: 452 proti 
Attilovi (†453) Hunů; 2.6.455 proti Gaiserichovi, králi Vandalů. S Nejsvětější Svátostí v 
monstranci šel do jejich tábora. Nazýván Veliký, po své †10.11.461 Řím byl jako 2. 
papež pohřben u sv. Petra ve Vatikánu.

*1521 Castronuovo di Sant'Andrea, Basilicata, Itálie. 14.4.1556 postulát u teatinů 
Neapol. 30.11.1556 novicem. 25.1.1558 sliby. 1560 představený noviců do 1570. 
Hledaným zpovědníkem, veliká mariánská oddanost. 1567 předst. kláštera do 1577. 
1573-1577 vizitátor provincie lombardské, 1590-1591 kampánské. †10.11.1608 Neapol. 
1712 papež Klement XI. svatořečí.

*316 Sabaria, Panonie, Maďarsko, 326 pokřtěn. V 15 letech římským vojákem v galské 
armádě. V Amiensu (130 km severně od Paříže) daruje část pláště žebrákovi. V noci má 
zjevení děkujícího Krista. Z armády jde do Poitiers, žákem sv. Hilaria, pak samota na 
ostrově Gallinara. 360 Poitiers poustevna, 1. klášter Galie. 371/2 biskupem Toursu. 
†8.11.397/401 Candes u Tours, Francie.

*550 Amathus, Kypr v urozené rodině, s manželkou, dětmi stěhují do Alexandrie, Egypt, 
jeho rodina † epidemií. Rozdá majetek chudým. Zde biskupem. Zakládá nemocnice, 
útulky, rozdává almužny, stará se o chudé (=jeho páni). 615 navštíví Kypr. 
†11.11.616/619 Amathon, Kypr. Patronem řádu Maltézských rytířů (zasvětil jej sv. Janu 
Křtiteli). Ostatky dóm sv. Martina Bratislava. 



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

12.11.
památka sv. Josafat Kuncewicz (Kuncevič) z Litvy, biskup, mučedník

 

13.11.
památka sv. Anežka Česká (Přemyslovna), panna a řeholnice OSC, česká patronka

sv. Augustýna (Livie) Pietrantoni, řeholnice SDC

14.11.
sv. Mikuláš Tavelič z Bosny a druhové, kněz a řeholníci OFM, mučedníci 

sv. Vavřinec O'Toole (Lorcan Ua Tuathail), biskup Dublin

15.11.
nezávazná památka sv. Albert Veliký, biskup a učitel církve

sv. Leopold III. Zbožný, rakouský markgróf, vyznavač

*1580 Vladimir Volynskij, Ukrajina, křtěn Ivan (Jan), pravoslavná kupecká rodina, 
obchodní učeň ve Vilnu. 1596 v Brestu Litevském rusínská unie (řeckokatolická církev), 
přestupuje, 1604 do kláštera Svaté Trojice ve Vilně, jméno Josafat, 1609 knězem, 
přivádí do kat. církve tisíce věřících. 1618 arcibiskupem v Poloci Bělorusko. Jeho horlivé 
úsilí o sjednocení s Římem

vyvolalo odpor pravoslavných věřících, od kterých na vizitační cestě diecézí přepaden, 
†12/14.11.1623 ve Vitebsku v Bělorusku zavražděn, král jej davá převézt do vídeňského 
řeckokatolického chrámu sv. Barbory, blahořečen papežem Urbanem VIII. 1643, 
svatořečen 1867 papežem bl. Pius IX., mučedník za jednotu církve.

*20.1.1211 Praha hrad, dcera krále Přem. Otakara I. a Konstancie Uherské. Praprateta 
Elišky, matky Karla IV. 1213–14 u sester Třebnice, Polsko. Zásnuby zrušeny. S pomocí 
bratra krále Václava I. založí 1231 kláštery na Františku, u kostela sv. Haštala špitál s 
bratrstvem. 11.6.1234 stává se klariskou, 31.8.1234 abatyší. †2.3.1282 na Františku. 
12.11.1989 svatořečil Jan Pavel II.

*27.3.1864 Pozzaglia Sabina, Itálie. Livie 2 dítě (z 11) chudých roln. Francesca a 
Caterine [roz. Costantiniové]. 13.8.1887 obláčka. Slouží: nemocnice Santo Spirito Řím, 
od 1889 odd. tuberkulózy. 13.11.1894 (30 let) zavražděna pacientem. Poslední slova: 
Moje Matko, pomoz mi. Pavel VI. ji blahoslavil 12.11.1972, Jan Pavel II. svatořečil 
18.4.1999. Od 20.5.2003 patronkou zdr. sester.

*kolem 1340 Šibenik, Dalmácie, Chorvatsko. K františkánům. Se spolubratrem 
Deodatem z Francie misie Bosna. 1383 oba klášter hora Sion Jeruzalém. Zde jsou Petr z 
Narbony, Francie a Štěpán z Itálie. 11.11.1391 žádají o povolení kázat v Omarově 
mešitě. Srocení lidu. Zatčeni, žalář. Odsouzeni k smrti. 14.11.1391 sťati, spáleni, popel 
rozsypán. 21.6.1970 svatořečil sv. Pavel VI.

*1128 Irsko. V 10 letech unesen. Za 2 roky zpět. Stal se knězem, opatem. Komunitu 
nabádá k pokání. Zvolen Dublinským arcibiskupem. Každý den pozve potřebné. Dával 
vše, co měl, jiným, stejně jako on sám se zcela dal Bohu. Laurence O'Toole zemřel 
14.11.1180 v Eu, Normandie, Francie. Papež Honorius III jej v roce 1225 svatořečil.

*1193 Lauingen, Bavorsko. Syn rytíře, 1223 studia Padova, 1229 do řádu. 1248 učí 
Kolín n/Rýnem. Zakládá řádovou školu. Žákem sv. Tomáš Akvinský. 1253 provinciálem. 
Pěšky obchází kláštery, 1260-2 biskup Řezno. 1263-1264 káže Čechy, 1269 Kolín n/R. 
1274 sněm Lyon. Zván doctor universalis. †15.11.1280 Kolín n/R. 16.12.1931 svatořečil, 
za učitel. církve prohlásil Pius XI.

*1075 Gars, Rakousko. Syn markr. Leopolda II. Bratr Helbirgy (manž. česk. kníž. 
Bořivoje II.), Alžběty a Idy. Výchova klášter Melk. 1106 sňatek s princ. Anežkou, dcer. 
cís. Jindřicha V. Měli 18 dětí (sv. Oto, biskup z Freisingu (22.9.), Gertruda, manž. čes. 
krále Vladislava II.). Založil kláštery. 1125 ukončil vládu. †15.11.1136. 1485 svatořečil  
papež Inocenc VIII. Od 1683 patron Rakouska.
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