LEDEN / ÚNOR 2023
východ Slunce: 7.30

30

PONDĚLÍ
Robin

31

ÚTERÝ
Marika

1

STŘEDA
Hynek

2

ČTVRTEK
Nela

3

PÁTEK
Blažej

4

SOBOTA
Jarmila

5⚪

NEDĚLE
Dobromila

5. týden

Z

západ Slunce: 17.02

Férie 
Sv. Martiny, pan. a muč., 3. tř. 

Sv. Jana Boska, kněze, vyzn., 3. tř. 

Férie 
Sv. Ignáce, bisk. a muč., 3. tř.* 
Žehnání svící – hromniček a procesí
Uvedení Páně do chrámu, svátek



Očišťování blahoslavené Panny Marie (Hromnice), 2. tř.  / 
Svatoblažejské žehnání proti krčním nemocemí

J

Sv. Blažeje, bisk. a muč. ; Sv. Ansgara, bisk., nez. pam. 
Férie, 4. tř. , přip. sv. Blažeje, bisk. a muč.
votivní mše k Nejsv. Srdci Ježíšovu 

Férie 
Sv. Ondřeje Korsiniho, bisk. a vyzn., 3. tř. 
votivní mše k Neposkr. Srdci P. Marie 
Žehnání chlebů ke cti sv. Agáty
5. neděle v mezidobí 
I. nedělě předpostní – Septuagesima /Devítník, 2. tř. 

Neděle Septuagesima (Matouš 20, 1-16)
a onoho času pověděl Ježíš svým učedníkům toto podobenství. Nebeské království je podobné hospodáři,
který vyšel časně zrána najmout dělníky na svou vinici.
Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když
vyšel kolem devíti hodin, viděl jiné, jak stojí nečinně na
trhu. Řekl jim: „Jděte i vy na mou vinici a dám vám, co
bude spravedlivé.“ A šli. Kolem dvanácti a tří hodin odpoledne vyšel znovu a udělal to zrovna tak. Vyšel kolem pěti
hodin a našel jiné, jak tam stojí, a řekl jim: „Co tu celý den
nečinně stojíte?“ Odpověděli mu: „Nikdo nás nenajal.“
Řekl jim: „Jděte i vy na mou vinici!“ Když nastal večer,
řekl pán vinice svému správci: „Zavolej dělníky a vyplať
jim mzdu, začni od posledních k prvním.“ Přišli ti, kdo
nastoupili kolem pěti odpoledne, a dostali po denáru.
Když přišli první, mysleli, že dostanou víc, ale i oni dostali
po denáru. Vzali ho, ale reptali proti hospodáři: „Tady ti
poslední pracovali jedinou hodinu, a dals jim zrovna tolik
co nám, kteří jsme nesli tíhu dne i horko.“ On však jednomu z nich odpověděl: „Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil
jsi se mnou denár? Vezmi si, co ti patří, a jdi. Chci však
i tomuhle poslednímu dát jako tobě. Nesmím s tím, co je
moje, dělat, co chci? Anebo závidíš, že jsem dobrý?“ Tak
budou poslední prvními a první posledními.“

Kaple Loučení

ÚNOR 2023
východ Slunce: 7.18

6. týden

Z

západ Slunce: 17.14

6

PONDĚLÍ
Sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků, muč., pam. 
Vanda Čechy a Morava: Sv. Tita, bisk. a vyzn., 3. tř.; přip. sv. Doroty, pan. a muč.;
Slezko: Sv. Dororty, 3. tř. 

7

ÚTERÝ
Veronika

Férie 
Sv. Romualda, opata, 3. tř. 

STŘEDA
Milada

Sv. Jeronýma Emilianiho; Sv. Josefiny Bakhity, pan., nez. pam. 
Sv. Jana z Mathy, vyzn., 3. tř. 

8
9

ČTVRTEK
Apolena

10

PÁTEK
Mojmír

11

Férie 
Sv. Cyrila z Alexandrie, bisk., vyzn. a uč. círk., 3. tř. 

J

pam. 
Sv. Scholastiky, pan., 3. tř. 

SOBOTA
Božena

nez. pam. 
Zjevení Neposkvrněné Panny Marie v Lourdes (1858), 3. tř. 

NEDĚLE
Slavěna

6. neděle v mezidobí 
II. neděle předpostní – Sexagesima 

12

Neděle Sexagesima (Lukáš 8, 4-15)
a onoho času, když k Ježíšovi sešel velký zástup
a z mnoha měst k němu přicházeli, promluvil v podobenství: „Jeden rozsévač vyšel rozsévat. A jak rozséval, padlo některé zrno na okraj cesty; bylo pošlapáno
a ptáci ho sezobali. Jiné padlo na skálu; vzrostlo sice, ale
pak uschlo, protože nemělo vláhu. Jiné zrno padlo do
trní; trní vzrostlo zároveň s ním a udusilo ho. Jiné padlo
na dobrou půdu; vzrostlo a přineslo stonásobný užitek.“
A důrazně prohlásil: „Kdo má uši k slyšení, slyš!“ Jeho
učedníci se ho ptali, co to podobenství znamená. Odpověděl jim: „Vám je dáno znát tajemství Božího království,
ale ostatním jen v podobenstvích, ‚aby se dívali, ale neviděli, slyšeli, ale nerozuměli.‘ Toto podobenství znamená:
Semeno je slovo Boží. Na okraji cesty, to jsou ti, kdo ho
vyslechnou, potom však přichází ďábel a bere jim to slovo ze srdce, aby neuvěřili a nebyli zachráněni. Na skále,
to jsou ti, kdo s radostí slovo přijmou, když ho slyší, nemají však kořen; na chvilku uvěří, ale v době pokušení
odpadají. Co padlo do trní, to jsou ti, kdo ho vyslechnou,
ale pak jdou a dusí ho starostmi, bohatstvím a požitky, takže nedozrají k užitku. Co je pak v dobré půdě, to
jsou ti, kdo to slovo vyslechli a uchovávají ho v dobrém
a upřímném srdci a s trpělivostí přinášejí užitek.

Cestou k Poslední večeři

ÚNOR 2023
východ Slunce: 7.05

13 ☾

PONDĚLÍ
Věnceslav

14

ÚTERÝ
Valentýn

15

7. týden

západ Slunce: 17.26

Férie 
Férie, 4. tř. 

Férie 
Férie, 4. tř. , přip. sv. Valentina, kněz. a muč. 

STŘEDA
Férie 
(Pražská arcd.: Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů OFM, muč., nez. pam. )
Jiřina
Férie, 4. tř. , přip. sv. Faustiny a Jovity, muč. 

16

ČTVRTEK
Ljuba

17

Férie 
Férie, 4. tř. 

J

PÁTEK
Miloslava

Sv. Alexia a druhů, řehol., nez. pam. 
Férie, 4. tř. 

SOBOTA
Gizela

Férie 
Panny Marie v sobotu, 4. tř. 

18
19

NEDĚLE
Patrik

Masopust
7. neděle v mezidobí 
III. neděle předpostní – Quinquagesima, 2. tř. 

Neděle Quinquagesima (Lukáš 18, 31-43)
a onoho času si vzal Ježíš stranou svých Dvanáct a řekl jim: „Teď jdeme do Jeruzaléma.
Tam se splní všechno, co napsali proroci o Synu
člověka: Bude totiž vydán pohanům, bude posmíván, ztýrán a popliván, zbičují a zabijí ho, ale
třetího dne vstane.“ Oni však ničemu z toho nerozuměli; smysl tohoto výroku jim zůstal skryt a nechápali, co bylo řečeno. Když se blížili k Jerichu,
seděl u cesty jeden slepec a žebral. Slyšel, že jde
kolem zástup, a ptal se, co to znamená. Pověděli
mu, že tudy prochází Ježíš Nazaretský. Tu zvolal:
„Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ Ti,
kteří šli napřed, ho okřikovali, aby mlčel. On však
ještě víc křičel: „Synu Davidův, smiluj se nade
mnou!“ Ježíš se zastavil a poručil, aby ho k němu
přivedli. Když se přiblížil, zeptal se ho: „Co chceš,
abych pro tebe udělal?“ Odpověděl: „Pane, ať vidím!“ Ježíš mu řekl: „Prohlédni! Tvá víra tě uzdravila.“ Ihned začal vidět; velebil Boha a šel za ním.
A všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu.

Z

Křest dospělých

ÚNOR 2023

8. týden

východ Slunce: 6.52

západ Slunce: 17.38

20 ⚫
PONDĚLÍ
Oldřich

Férie 
Férie, 4. tř. 

21

ÚTERÝ
Lenka

Sv. Petra Damianiho, bisk. a uč. Církv., nez. pam. 
Férie, 4. tř. 

22

Udělování popelce na znamení kajícnosti

STŘEDA
Petr

23

Popeleční středa, 1. tř.; (Pro FSSP připomínka stolce sv. Petra)

ČTVRTEK
Svatopluk

24

SOBOTA
Liliana  

26

NEDĚLE
Dorota





Sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka, pro připomínku
Postní férie, 3. tř.; přip. sv. Petra Damiániho, bisk. vyzn. a círk. uč. 

PÁTEK
Matěj/Matyáš

25

J

J

Férie 
Sv. Matěje, apošt., 2. tř., přip. postní férie 

J
Postní férie, 3. tř. 

I. neděle postní (Matouš 4, 1-11)
a onoho času byl Ježíš vyveden od Ducha na
poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Když se postil
čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. Tu
přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby.“ On však
odpověděl: [Dt 8, 3]: „Je psáno: ‚Nejen z chleba žije
člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích
úst.‘“ Potom ho ďábel vzal s sebou do Svatého města, postavil ho na vrchol chrámu a řekl mu: „Jsi-li
syn Boží, vrhni se dolů. Je přece psáno: [Ž 90, 11]:
‚Svým andělům dá o tobě příkaz, takže tě ponesou na
rukou, abys nenarazil nohou na kámen.‘“ Ježíš mu odpověděl: „Také je psáno: [Dt 6, 16]: ‚Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.‘“ Zase ho vzal ďábel s sebou na
velmi vysokou horu, ukázal mu všecka království světa i jejich slávu a řekl mu: „To všecko ti dám, jestliže
padneš a budeš se mi klanět.“ Tu mu Ježíš řekl: „Odejdi, satane! Neboť je psáno: [Dt 6, 13]: ‚Pánu, svému
Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit.‘“ Potom ho
ďábel nechal - i přistoupili andělé a sloužili mu.

Z

I. neděle postní – Invocabit, 1. tř. 

Pohled z kostelní věže

