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                                                  Kresba Arnošta Hrabala 

 

 Tázal jsem se květin, kde myšlenky jejich jsou nejzdravější. 
 A odpověděly: Na hrobech! 
 I optal jsem se jich rychle, kde se jim nejlépe odpočívá. 
 A odpověděly: Na oltáři! 
 

                                                                             Jakub Deml 
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     Několik měsíců - v červenci, v srpnu, v září a možná ještě začátek října - 
budeme ve farním kostele Všech svatých v Kamenici nad Lipou prožívat jako 
období budování nového liturgického jádra, tj. stupně, a zejména mramo-
rového ambonu, oltáře čelem k lidu, sedadla pro kněze řídícího liturgii a jejich 
zasvěcení. Modely ambonu, oltáře a sesadla byly v kostele v březnu a dubnu 
několik týdnů vystaveny. Návrh tohoto nového liturgického jádra byl schválen 
po liturgické stránce třemi kněžími pověřenými diecézním Otcem biskupem 
Jiřím Paďourem a jím samotným, rovněž památkovým úřadem. V červenci 
bude budován z části kamenný žulový stupeň, v srpnu ostatní. Zasvěcení oltáře 
pak vykoná Otec biskup podle jeho časových možností. 
      Při zasvěcení se užívá liturgických textů z římského pontifikálu z roku 
2008, jehož český překlad byl vydán téhož roku. Vlastním liturgickým textům 
předcházejí v této liturgické knize úvodní poznámky. Jejich část jednající o vý-
znamu oltáře, kterou zde otiskujeme, nechť nám pomůže získat správný vztah a 
úctu k oltáři. 
        Hroznata František Janoušek 

 
Římský pontifikál 

 

VÝZNAM OLTÁ ŘE V ŽIVOT Ě CÍRKVE 
 
Kristus, oltář Nové smlouvy 
 

     Církevní otcové starověku na základě úvah o Božím slově neváhali tvrdit, 
že Kristus tím, že obětoval sám sebe, je obětí, knězem i oltářem. 
     Autor listu Židům ukazuje Krista jako Velekněze i živý oltář nebeského 
chrámu; a v knize Zjevení je náš Vykupitel představen jako zabitý Beránek, 
jehož oběť přenáší anděl na nebeský oltář. 
 

Křesťan, duchovní oltář 
 

     Kristus, naše Hlava a náš Učitel, je skutečným oltářem, proto i jeho 
učedníci jsou duchovními oltáři, na kterých se Bohu přináší oběť svatě 
prožívaného života. Tak to chápali i církevní otcové. Svatý Ignác z Antiochie 
výslovně prosil Římany: „Nic většího mi nemůžete poskytnout, než abych byl 
obětován Bohu, dokud je oltář připraven.“ Svatý Polykarp napomíná vdovy, 
aby žily svatě, protože „jsou Božím oltářem". Podobné jsou i výroky jiných 
otců, například svatého Řehoře Velikého: „Čím jiným jsou ti, kteří žijí 
správně, než Božím oltářem? ... Právem se tedy srdce (spravedlivých) nazývají 
Božím oltářem.“ 
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     Podle jiné symboliky, stejně rozšířené mezi církevními spisovateli, jsou 
věřící, kteří v modlitbě předkládají své prosby a přinášejí oběť chvály, živými 
kameny, z kterých Kristus, náš Pán, vytváří oltář církve. 
 

Oltář, stůl oběti a velikonoční hostiny 
 

     Kristus ustanovil památku oběti, kterou měl přinést Otci na oltáři kříže, jako 
obětní hostinu, a tím učinil posvátným i stůl, u kterého se věřící mají shromaž- 
ďovat ke slavení Pánovy smrti a vzkříšení. Tak je oltář stolem oběti i hostiny, 
když na něm kněz, jednající v osobě Krista, koná totéž, co konal sám Pán a co 
přikázal svým učedníkům konat na svou památku. Apoštol Pavel to jasně vyja-
dřuje slovy: „Kalich požehnání, který žehnáme - není to účast v Kristově krvi? 
Chléb, který lámeme - není to účast v Kristově těle? Protože je to jeden chléb, 
tvoříme jedno tělo, i když je nás mnoho, neboť všichni máme účast na jednom 
chlebě.“ 
 
Oltář, znamení Krista 
 

     Křesťané mohou slavit Kristovu památku a shromažďovat se u Pánova stolu 
kdekoli, vyžadují-li to okolnosti. Eucharistickému tajemství je však přiměřené, 
aby věřící ke slavení Pánovy večeře budovali oltáře určené pouze k tomuto 
účelu (altare stabile), jak je to obvyklé od nejstarších dob. 
 

     Křesťanský oltář plní úlohu stolu oběti i velikonoční hostiny: 
 

- je obětním oltářem, na kterém se bude stále svátostně zpřítomňovat oběť 
kříže, dokud Kristus nepřijde ve slávě; 
- je stolem, u kterého se shromažďují věřící, aby Bohu vzdávali díky a přijímali 
Kristovo tělo a krev. 
     Ve všech kostelech je tedy oltář „středem díkůvzdání, kterým je eucha-
ristie"; a k tomuto středu v určitém smyslu směřují ostatní liturgické obřady 
církve. 
     Protože se na oltáři slaví Pánova památka a rozdílí se z něj věřícím Pánovo 
tělo a krev, církevní spisovatelé jednoznačně potvrzují, že oltář je znamením 
samého Krista; proto platí, že „oltář je Kristus“. 
 

Oltář, pocta mučedníkům 
 

     Celá důstojnost oltáře vyplývá z toho, že je stolem Pánovým. Ne tedy těla 
mučedníků dodávají oltáři vznešenost, ale naopak oltář bývá poctou hrobu 
mučedníků. Jestliže se má vyjádřit úcta k mučedníkům a ostatním svatým a 
názorně naznačit, že oběť údů má původ a sílu v oběti jejich Hlavy, je vhodné 
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nad jejich hroby stavět oltáře anebo jejich ostatky do oltáře vložit, aby „vítězné 
oběti následovaly Krista na místo, kde on je obětí. Na oltáři je ten, který trpěl 
za všechny, a pod oltářem jsou ti, které vykoupil svým utrpením.“ Tato 
skutečnost vyplývá nakonec i z vidění apoštola Jana v knize Zjevení: „Uviděl 
jsem pod oltářem duše těch, kteří byli zabiti pro Boží slovo a pro svědectví, 
které vydali.“ Všichni svatí jsou právem nazýváni Kristovými svědky, zvláště 
silné je však svědectví potvrzené krví, což v plnosti vyjadřují ostatky 
mučedníků vložené do oltáře. 

 
 

 
Ivan Slavík 

 

BLAHOSLAVENÝ HROZNATA 
(Úryvky) 

 
 
  Vězni zpupnosti pyšných a pýchy zpupníků 
  obyvateli kopky za něhož výkupné nepřichází 
  za nímž přichází Vykupitel 
  ... ... ... 
  A co je ta nejtemnější žalářní kopka 
  proti tomu prázdnu proti té cloně nicoty 
  v zašlé duši v duši zcela dobrovolně a vědomě 
  slepé hluché a němé 
  v životě který se hýbe a přece je mrtvý 
  proti té strašlivé poušti ve které není lásky 
  srdci které neslyší milost 
  ... ... ... 
  Proti té mlčící lhostejnosti 
  v nitru člověka? 
  ... ... ... 
  Pros za nás 
  v hodině světa! 
 
                                       Ze sbírky básní Lux sanctorum, 1992 
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INFORMACE 
 
 

����Národní pouti do Prachatic v sobotu 18. 6. konané u příležitosti dvoustého 
výročí narození sv. Jana Nepomuka Neumanna - Prachatického se zúčastnilo 
24 kamenických farníků, z toho 13 dětí. Mše svatá tam byla sloužena na 
náměstí, hlavním celebrantem byl papežský legát, kardinál - arcibiskup 
filadelfský, kde sv. Jan Prachatický zemřel jako biskup. Zúčastnilo se hojně 
biskupů z české republiky, také z Lince, Pasova a mnoho věřících. 
����Mše svaté pro děti ve čtvrtek 30. 6. v 16.30 a pak táboráku na dvoře fary se 
zúčastnilo 12 dětí.  
����V pátek 1. 7. požehnal duchovní správce H. F. Janoušek v Kamenici nad 
Lipou nově zbudovanou stanici lékařské záchranné pomoci pod Brádlem. 
����O slavnosti sv. Cyrila a Metoděje v úterý 5. 7. bude mše svatá v Kamenici 
nad Lipou v 8.30 hodin a v Mnichu v 10.30 hodin. 
����Mše svatá v Hojovicích bude jako pravidelně první čtvrtek v měsíci 7. 7.  
v 17.00 hodin, dále 4. 8. a 1. 9. 
����Biblická hodina se bude konat na faře v Kamenici n. L. ve čtvrtek 14. čer-
vence od 19.00 hodin. Další biblické hodiny budou dle oznámení. 
�Poutní mše svatá v kapli sv. Marie Magdaleny na hřbitově Brádlo bude 
letos v den její památky v pátek 22. července v 17.30 hodin. 
����O slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v pondělí 15. srpna 2011 bude mše 
svatá s žehnáním květů v Těmicích v 17.00 hodin a v Kamenici nad Lipou 
v 18.30 hodin. 
����Poutní mše svatá v Benešově v kapli Nanebevzetí Panny Marie bude 
v neděli 21. srpna v 16.00 hodin. 
����Na slavnost sv. Václava 28. 9. bude mše svatá v Kamenici nad Lipou 
v 9.00 hodin a poutní mše svatá v kapli v Babíně v 16.00 hodin 
����Poutní mše svatá ve filiálním kostele sv. Václava v Hojovicích bude 
v neděli 2. října v 10.30 hodin. Mše svatá v Mnichu v tu neděli výjimečně 
nebude, bude už v sobotu v 19.00 hodin. 
����Společenství starších žen se bude konat na faře každé druhé úterý vždy od 
15.00 hodin.V příštím období to budou tato úterý: 12. 7; 26. 7; 9. 8; 23. 8; 6. 9; 
20. 9. a 4. 10. 
�Sbírky: Při sbírce na TV NOE v neděli 1. května se vybralo v Kamenici n. L. 
4.073,- Kč, v  Těmicích 790,- Kč a v Mnichu 602,- Kč. Při sbírce na potřeby diecéze 
v neděli 12. června se vybralo v Kamenici   n. L. 3.702,- Kč, v Těmicích 1.050,- Kč, 
v Mnichu 485,- Kč a v Lidmani 140,- Kč. Další celodiecézní sbírky budou v neděli   
7. srpna na Charitu a v neděli 4. září na bohoslovce.  
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INFORMACE FARNÍ CHARITY 
 

 

����AKCE POSTNÍ ALMUŽNA  se letos v našich farnostech konala podruhé. Jejím 
účelem bylo něco si v postní době odříci a ušetřené finanční prostředky věnovat na 
charitativní účel. Ve všech našich farnostech bylo rozdáno celkem 52 papírových 
schránek. Po velikonocích se tyto schránky shromáždily v kostele a učená komise 
jejich obsah spočítala. Vrátilo se 41 schránek.. Vybralo se v nich celkem 10.516,- Kč, 
z toho v Kamenici nad Lipou 7.638,- Kč, v Těmicích 1.349,- Kč, v Mnichu 1.229,- 
Kč a v Lidmani 300,- Kč. Částka rozdělena takto: 2.000,- Kč bylo posláno na pomoc 
zemětřesením postiženému Haiti, 2.000,- Kč na pomoc Japonsku, 1.000,- Kč na 
pomoc uprchlíkům z Libye a zbylá částka 5.516,- Kč bude použita na pomoc 
seniorům v pečovatelské službě naší Farní charity. Všem, kdo se do této akce zapojili 
srdečně děkujeme. 
����ZÁJEZD NA SVATOU HORU pořádala Farní charita v sobotu 4. června. 
Zúčastnilo se ho 41 poutníků. Od kostela jsme odjížděli v 6.30 a již v půl 
deváté jsme byli na Svaté Hoře. Probíhal zde program první mariánské soboty 
a zároveň setkání rodin pražské arcidiecéze. Po mši svaté v 9.00 hodin se 
konala přednáška manželské dvojice z Plzně na téma „Setkání s Pánem 
v Novém zákoně“. Poté následovala adorace před vystavenou Nejsvětější 
svátostí oltářní. V 11.00 hodin byla v bazilice mše svatá pro rodiny. Po polední 
přestávce na oběd jsme si vykonali v ambitech pobožnost křížové cesty. Poté 
byly v bazilice zpívané loretánské litanie a závěrečné požehnání.. Nakonec 
jsme si ještě zazpívali u mariánského sloupu a po půl třetí jsme se Svatou 
Horou rozloučili a pokračovali do Milevska. Zde jsme si za doprovodu paní 
průvodkyně prohlédli celý areál premonstrátského kláštera. Domů jsme se 
vrátili po 18 hodině. Všem účastníkům se zájezd moc líbil. 
 

����V POKLADNI ČCE FARNÍ CHARITY   v kostele probíhala od začátku 
března do 18. května sbírka na organizaci Misijní banka ubožáků, která vrtá 
studny a pečuje o sirotky v Tanzánii. Celkem se na tento účel v pokladničce 
vybralo 3.400,- Kč. Tato sbírka byla již ukončena a nyní se v  této pokladničce 
vybírá na pomoc uprchlíkům z Libye. 
����ODVOZ ŠATSTVA  se uskutečnil ve čtvrtek 9. června. Z Diakonie přijeli hned 
v ½ 8 ráno a během 20 minut byl náklad za pomoci všech pečovatelek naložen. Také 
přes prázdniny se bude ve Farní charitě šatstvo sbírat, ale vzhledem k dovolené 
doporučujeme předem se o přivezení věcí telefonicky domluvit, pevná linka 
565434426, mobilní telefon J. Šimák 605875553, mobilní telefon Hana Kubů 
731402839. 
                                                                                                           Jan Šimák 
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Hroznata František Janoušek 
 

BLAHOSLAVENÝ HROZNATA 
 

     Náš farní kostel v Kamenici nad Lipou je zasvěcen Všem svatým. Malíř  
obrazu na starém barokním hlavním oltáři nemohl ovšem zobrazit nesčíslný 
počet všech svatých, je na něm jen několik českých světců a patronů. Ale také 
ne všichni. Někteří byli církevně prohlášeni za blahoslavené a svaté až 
mnohem později, např. Anežka Přemyslovna, Zdislava, blahoslavený Hroznata.  
     Památka bl. Hroznaty je 14. července, tedy v období, pro které je vydáván 
tento farní zpravodaj. Je tu ještě jeden důvod k tomu, abychom alespoň krátce 
si zde připomněli tohoto muže. V novém a definitivním mramorovém oltáři, 
který bude v tomto období v kamenickém kostele Všech svatých budován, 
bude v malém výklenku podstavce tohoto oltáře uložen ostatek blahoslaveného 
Hroznaty, malý úlomek kosti. Proč jsou do oltářů ukládány ostatky svatých,      
o tom jedná poslední odstavec textu Význam oltáře v životě církve, vyňatého 
z Římského pontifikálu (viz zde str. 2 - 4).  
     Blahoslavený Hroznata se narodil kolem roku 1160, snad v Ovenci (dnešní 
Bubeneč v Praze). Mužské jméno Hroznata bylo ve 12. - 17. století v Čechách 
časté. Pocházel z významného českého šlechtického rodu, spřízněného s vlád-
noucími Přemyslovci. Jeho otec se jmenoval Sezima, matka podle pozdějších 
pramenů Dobroslava. Ve znaku tohoto rodu byly také tři páry jeleních parohů.  
     V mládí Hroznata pobyl asi delší dobu v polském Krakově u své starší 
sestry Vojslavy, která se tam provdala za pulkrabího města. Přispělo to 
k rozšíření jeho duševního obzoru. Odnesl si odtud také duchovní zážitek, 
který zřejmě silně působil v celém jeho dalším životě. Při hře s chlapci - 
vrstevníky, asi při koupání, došlo k nehodě, Hroznata byl uchvácen vlnami 
řeky Visly. Až po několika hodinách byl nalezen a vytažen z vody, kupodivu 
všech živý. Vyprávěl, že viděl neobyčejně krásnou paní, která držela nad jeho 
hlavou svou ruku, aby ho vlny nepohltily. Věřil, že to byla Ježíšova matka 
Maria. 
    Hroznata vyspěl ve statného muže vysoké postavy, jak potvrdil i nedávný 
průzkum jeho kosterních pozůstatků. Stal se správcem tepelské krajiny, veli-
telem tamějších hraničářů - tepelských Chodů a strážcem české zemské brány. 
V té době totiž Chebsko bylo částí německé říše a hraniční přechod, tzv. zem-
ská brána, byl poblíž Teplé. Tímto územím procházela prastará cesta, důležitá 
obchodně i vojensky. Vedla z Prahy přes Beroun, Kralovice, Manětín a pokra-
čovala do Chebu a Norimberka.  
     Hroznata se oženil, ale jeho manželské a rodinné štěstí trvalo krátce. Sy-
náček záhy zemřel a po něm i mladá manželka. Přijal tuto těžkou ztrátu jako 
výzvu, aby se ještě úžeji přimknul k Bohu.   
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     Jako pravý rytíř 12. století vypravil se se svou družinou na křížovou 
výpravu do Svaté země. Cílem těchto výprav bylo vysvobození svatých míst 
spjatých s životem a smrtí Ježíše Krista, jichž se zmocnili muslimové. Ne 
všichni účastníci těchto výprav je ovšem chápali tak ideálně, jako Hroznata. 
Před zamýšlenou výpravou roku 1197 Hroznata pořídil latinsky psanou závěť. 
Na jejím začátku vyslovuje svůj úmysl na Boží pokyn kráčet ve stopách těch, 
kteří jsou označení svatým křížem a že touží spatřit hrob našeho Spasitele. 
Z dalšího textu závěti je patrné, že Hroznata už před tím založil v Teplé 
mužský klášter řeholních kanovníků premonstrátského řádu. Svými odkazy 
pamatuje na tento klášter na svou sestru Vojslavu a některé družiníky. Počítá 
s tím, že by se z vojenské výpravy nemusel vrátit. Tato listina se dodnes 
zachovala a je významná nejen pro klášter v Teplé, ale také proto, že je to 
nejstarší česká šlechtická listina opatřená pečetěmi; ty do té doby v českém 
státě  byly jen na listinách vládnoucího rodu Přemyslovců. Hroznata se svou 
družinou dorazil až do Apulie (krajina v jihovýchodní Itálii, východně od 
Neapole), kde se shromažďovalo křižácké vojsko. Výprava se však 
neuskutečnila, náhle zemřel mladý německý císař Jindřich, který měl výpravu 
vést a v Německu nastaly spory a boje o jeho nástupce. Také v Čechách zemřel 
český kníže Jindřich Břetislav a vzplanul spor o český trůn. Za této situace 
nebylo na válečné tažení do Svaté země ani pomyšlení. Křižáci se vracely do 
svých zemí.  
     Jak uvádí čtyřicet let po Hroznatově smrti latinsky sepsaný jeho život 
v tepelském klášteře (Vita fratris Hroznatae) Hroznata se obrátil na papeže        
o změnu slibu účasti na křížovém tažení a bylo mu uloženo založit na svých 
statcích premonstrátský klášter. Protože ze zmíněné Hroznatovy závěti z roku 
1197 Hroznata už takový klášter založil, je pravděpodobné, že Hroznatova 
žádost a záměna jeho slibu se týkala jiného, dřívějšího slibu účasti na křížovém 
tažení začátkem 90. let, rovněž nesplněného. Někteří historikové se však 
domnívají, že tu nešlo o klášter v Teplé, ale o další klášter, který pak Hroznata 
založil spolu se svou ovdovělou sestrou Vojslavou brzy po roce 1200 
v Chotěšově na Plzeňsku - ženský klášter premonstrátek.  
     Po návratu z Apilie postupně dozrává v Hroznatovi rozhodnutí spojit svůj 
život s tepelským klášterem  „pan Hroznata muž šlechtického stavu, zakladatel 
kostela v Teplé, zapálen láskou Boží a starostliv o pokoj tohoto domu, odložil 
pás světského vojska a sebe sama i svůj majetek odevzdal Bohu,“ píše roku 
1201 pražský biskup Daniel v listině, kterou tepelskému klášteru odpouští tzv. 
desátek. Nevíme přesně, kdy před vydáním této listiny se tak stalo. Život bratra 
Hroznaty (Vita fratris Hroznatae) vypráví, že Hroznatu oblékl do premonstrát-
ského šatu v Římě sám papež. 
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Hroznata se stal řeholním bratrem, knězem nebyl. Opat kláštera v Teplé ho 
ustanovil proboštem, tak býval v premonstrátském řádu v Čechách nazýván 
správce klášterního majetku. Snažil se, aby kláštery v Teplé a Chotěšově byly 
hmotně zajištěny pro plnění svého duchovního poslání. S tím snad také souvisí 
spor, k němuž došlo mezi opatem a Hroznatou. Zmiňuje se o něm Vita fratris 
Hroznatae, bližší okolnosti však neuvádí, jen zdůrazňuje, že to byla opatova 
svévole a křivda vůči Hroznatovi, který však projevoval velkou trpělivost, a 
aniž by porušil přijaté závazky, pobýval nějakou dobu mimo tepelský klášter. 
Když pak byl povolán zpět, řeholní bratři jej přijali s úctou a radostí - jejich 
sympatie byly zřejmě na jeho straně, 
    Na jaře roku 1217 ležel Hroznata těžce nemocen v chotěšovkém klášteře       
u rodných sester Vojslavy a Judity, které tam žili. V jedné chvíli zvolal: „jímají 
mne, nepřátele mě vedou jatého.“ Sestry neporozuměli těmto jeho slovům. Za 
touto představou vyvstalou v Hroznatově mysli snad v horečnatém stavu bylo 
zřejmě vědomí sporu s jedním německým šlechticem, který se snažil uchvátit 
část majetku. Brzy po tomto můžeme říci getsemanském prožitku se Hroznata 
uzdravil a s předtuchou hrozícího nebezpečí se vrátil do tepelského kláštera.  
     O slavnosti Nanebevstoupení Páně se vyzpovídal a přijal s vroucí zbožností 
z oltáře Tělo a Krev Páně. (Jak mi sdělil profesor církevních dějin dr. Jaroslav 
Polc, v té době se v Čechách přijímalo pod obojí způsobou. - O něco později 
už jen pod způsobou chleba, účinek je však stejný. Svaté přijímání pod obojí 
způ-sobou obnovili Husité, avšak s některými závažnými omyly v nauce o 
eucharis-tii.) Hroznata se pak odebral s jedním průvodcem - řeholním bratrem 
provést inspekci klášterních statků. Cestou byl přepaden „někteří závistníci 
z kraje Chebského, kteří ho nenáviděli za to, že proti jejich nájezdům statků 
klášteřích mužně bránil, jak se dozvěděli kde jest, jali jej, do Němec zavlekli, 
uvrhli do žaláře a hladem, žízní, zimou a různým zužováním mořili, aby na 
něm peněz vymámili“ (Vita fratris Hroznatae). Uvězněn byl ve věži hradu ve 
starém Kynšperku (dnes Starý Hroznatov), jihovýchodně od Chebu. Podle 
novějšího názoru to byl spíše nedaleký hrad Hohenberg, dnes v Německu. 
Podle Vita fratris Hroznatae Hroznata si nepřál, aby tepelský klášter zaplatil 
velký obnos za jeho vykoupení. Nebyl už nejmladší a nedávno překonal těžkou 
nemoc. Jeho tělo podlehlo útrapám, zemřel ve vězení 14. července 1217. Byl 
právě pátek, den smrti Kristovy. Když se pak podařilo získat a převézt jeho 
mrtvé tělo do Teplé, bylo pohřbeno v klášterním chrámu před hlavním oltářem.  
    Četné doklady svědčí o tom jak byl Hroznata po všechna staletí ctěn 
v tepelském a chotěšovském klášteře i v jejich okolí. Jsou však také doklady       
o úctě k němu i na jiných místech v Čechách, v rodině Brdvů odvozujících svůj  
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původ z  hroznatovského rodu, a v některých premonstrátských klášteřích 
v cizině. 16. září 1897 papež Lev XIII. schválil a potvrdil, aby Hroznata, 
mučedník pro spravedlnost, byl ctěn jako blahoslavený. Roku 1997 byl 
prohlášen patronem nově (1993) ustavené plzeňské diecéze a roku 2004 
započal proces jeho svatořečení. 
       Z mlhy dávné doby nám svítí příklad muže, který statečně prochází 
různými životními situacemi a zkouškami, na křižovatkách života snaží se 
orientovat podle Kristova evangelia,duchovně vyzrává a obětavě se snaží sebe  
i svůj majetek dávat do služeb církve a vlasti.  
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     Nahoře relikviář s ostatkem bl. Hroznaty - malý úlomek kůstky, který bude 
vložen do podstavce nového oltáře v kostele Všech svatých v Kamenici n. L. 
Dole kopie latinsky psané listiny, kterou 7. 12. 1898 tehdejší pražský arcibis-
kup kardinál František de Paula Schonborn potvrzuje pravost tohoto ostatku. 
Roku 1898 byly kosterní pozůstatky těla bl. Hroznaty vyzdviženy z jeho 
původního hrobu v zemi pod úrovní dlažby presbytáře klášterního kostela 
Zvěstování Páně v Teplé (byly uloženy v dřevěné rakvi a ta v kamenné), vlo-
ženy do nádherného nově pořízené kovové truhlice - relikviáře a umístěny na 
rovněž nový oltář v levé boční kapli tohoto kostela. Tyto kosterní pozůstatky 
naposled prozkoumal roku 1984 významný antropolog Emanuel Vlček. 
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Neděle 3. 7. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 
Pondělí 4. 7. Památka sv. Prokopa, opata 
Úterý 5. 7. SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA A METOD ĚJE, 

BISKUPA, PATRONŮ EVROPY 
Neděle 10. 7. 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Pondělí 11. 7. Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy 
Čtvrtek 14. 7. Památka bl. Hroznaty, mučedníka 
Pátek 15. 7. Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve 
Neděle 17. 7. 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Čtvrtek 21. 7. Památka sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve 
Pátek 22. 7. Památka sv. Marie Magdalény 
Sobota 23. 7. Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy 
Neděle 24. 7. 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Pondělí 25. 7.   Svátek sv. Jakuba, apoštola 
Úterý  26. 7. Pamtka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie 
Středa 27. 7. Památka sv. Gorazda a druhů 
Pátek 29. 7. Památka sv. Marty 
Neděle 31. 7. 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Pondělí 1. 8. Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a uč. církve 
Čtvrtek 4. 8. Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze 
Sobota 6. 8. Svátek Proměnění Páně 
Neděle 7. 8. 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Pondělí 8. 8. Památka sv. Dominika, kněze 
Úterý 9. 8. Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice 
Středa 10. 8. Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka 
Čtvrtek 11. 8. Památka sv. Kláry, panny 
Neděle 14. 8. 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Pondělí 15. 8. SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 
Sobota  20. 8. Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve 
Neděle 21. 8. 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Pondělí 22. 8. Památka Panny Marie Královny 
Středa 24. 8. Památka sv. Bartoloměje, apoštola 


