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1. J�����
1. V osmini Gospodovega rojstva in na dan njegovega obrezovanja, slovesni
praznik svete Božje Matere Marĳe, katero so očetje na efeškem koncilu oklicali
za Bogorodico, ker je iz nje Beseda, Božji Sin, Knez miru, sprejela meso in prebivala med ljudmi, in kateremu je bilo dano ime, ki je čez vsa imena.
2. V Cezareji (v Kapadókĳi, v današnji Turčĳi), pogreb svetega Bazilĳa, škofa,
katerega god bomo praznovali jutri.
3. V Abruzzu (v Kampánĳi), spomin svetega Justína, katerega častimo kot škofa,
slavnega po gorečnosti in obrambi kristjanov.
4. V Rimu, sveti Almah, ki se je uprl predstavi gladĳatorjev in je bil na ukaz Alípia, prefekta tega mesta, ubit od istih gladiatorjev in prištet med mučence, zmagovalce.
5. V neki vasi v lyonski Galĳi (pri gori Jura), spomin svetega Eugénda, kondatiscentskega opata, ki je tam prebival že od otroških let in z velikim trudom pospeševal skupno življenje menihov.
6. V Ruspi (v Bizaceni, v današnji Tunizĳi), sveti Fulgéncĳ, škof, ki je najprej vršil službo prokuratorja v Bizaceni, nato postal menih, potem bil izvoljen za škofa in je v času vandalskega preganjanja mnogo pretrpel. Kralj Trasamund ga je
dvakrat pregnal v Sardínĳo. Ko je bil slednjič vrnjen svojemu ljudstvu, je ostala
leta življenja zvesto hranil z besedo resnice in milosti.
7. V Vienni v Burgúndĳi (v današnji Francĳi), sveti Klar, opat samostana svetega
Marcela, ki je menihom zapustil zgled redovne popolnosti.
8. V Troyesu (v Névstrĳi), sveti Frodobért, ustanovitelj in prvi opat celenskega
samostana (Moutier-Celle [mutiérsel]).
9. V samostanu Fécamp (v Normandíji), smrt svetega Viljema, opata svetega Benigna v Dĳonu, ki je v poslednjih časih življenja nastanil mnogo menihov v štiridesetih samostanih, ter jih trdno in modro vodil.
10. Pri Sauvigny-ju [sovinjĳu] (v Burgúndĳi), smrtni dan svetega Odila, opata
v Clunyju [klinĳu], ki je bil strog do sebe, do drugih pa mil in dobrosrčen. Dosegel je med vojskujočimi premirje zaradi Boga in v času lakote na vse načine
pomagal prizadetim. V svojih samostanih je potem prvi ustanovil spomin vseh
vernih duš, po prazniku vseh svetih.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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11. V Jabloném (na severnem Češkem), sveta Zdisláva, družinska mati, ki je veliko pomagala potrebnim.
12.* V Gualdu Ca�aneu [katáneju] (v Umbrĳi), blaženi Hugolín, ki je živel kot
puščavnik.
13.* V Rimu, sveti Jožef Maria Tomasi, duhovnik in kardinal iz Reda redovnih
klerikov, po domače teatincev, ki je goreče želel obnoviti božje češčenje, ter je
skoraj celo življenje preživel ob raziskovanju in izdajanju starih tekstov in dokumentov svete liturgĳe, ter se posvečal verskemu pouku otrok.
14.* Pri Avrillu (pri Angersu [anžéru], v Galĳi), blažena brata Janez in René Lego,
duhovnika in mučenca, ki sta bila obglavljena, ko je divjala francoska revolucĳa,
ker sta zavračala brezbožno prisego, ki so jo zahtevali od duhovnikov.
15.* V Rimu, sveti Vincenc Maria Strambi, maceratski in tolentinski škof iz Kongregacĳe pasionistov, ki je sveto vladal njemu izročenima škoﬁjama in je zaradi
zvestobe rimskemu papežu pretrpel izgnanstvo.
16.* V Hasseltu (blizu Tongerena, v Belgĳi), bleženi Valentín Paquay, duhovnik
iz Reda manjših bratov, ki je, ob službi pridiganja, dajal čudovit zgled krščanske
ljubezni, sprave in pobožnosti do rožnega venca.
17.* V Lvóvu (v Ukrajini), blaženi Sigismund Gorazdówski, duhovnik, po narodnosti Poljak, odličen v ljubezni do bližnjega in predhodnik dela za ohranjanje življenja. Ustanovil je Inštitut sester svetega Jožefa in se na vse načine zavzemal v prid revnim in zapuščenim.
18.* V koncentracĳskem taborišču Dachau (blizu Münchna, na Bavarskem, v Nemčĳi), blaženi Marjan Konopinski, duhovnik in mučenec poljske narodnosti, ki je
umrl za Kristusa Gospoda v strašnih mukah, ki so mu jih povzročili zdravniki.
******
19. V Rimu, ob Apĳski cesti, venčanje tridesetih svetih mučencev, vojakov, pod
cesarjem Dioklecĳánom.
20. Ravno tako v Rimu spomin svete Martine, device, ki so jo za časa cesarja
Aleksandra mučili z raznovrstnimi mučili, a je naposled dosegla mučeniško palmo, umorjena z mečem.
21. Pri Spoletu (v južni Italĳi), spomin svetega Konkórdĳa, duhovnika in mučenca, ki je živel za časa cesarja Antoniana in je bil najprej bičan, nato nategnjen na
natezalnico in zatem mučen v ječi, kjer ga je z obiskom potolažil angel in je slednjič dokončal svoje življenje, umorjen z mečem.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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22. V Aleksandrĳi (v Egiptu), spomin svete Eufrazíne, device.
23. V Sitoju, spomin blaženega Bernarda, dvanajstega opata, ki je slaven po čudežih zaspal v Gospodu, potem ko je šest mesecev hvalevredno vodil ves red.
24. V Liége [lĳéžu] (v Francĳi), spomin blaženega Janeza, kirnelĳenskega priorja, moža čudovite pobožnosti in preprostosti, ki je že kot mladenič, ne brez čudeža, spisal posebno opravilo Najsvetejšega zakramenta.
25. V Galécĳi, smrt pobožnega opata Petra iz Armentera.
26. V kraju Cambrai [kambré], pogreb Ulrika, vilárĳskega opata, ki se je odpovedal predstojništvu, ter je častitljiv zaradi izpolnjevanja redovnih izročil, osemdesetleten umrl v Vozelu, kjer je napravil prve zaobljube.

2. ������
1. God svetega Bazilĳa Velikega in Gregorja Nazianškega, škofov in cerkvenih
učiteljev. Bazilĳ, cezarejski škof v Kapadocĳi, zaradi učenosti in modrosti imenovan Veliki, je učil menihe premišljevanja Sveti pisma in dela v pokorščini in
bratski ljubezni. Vernike je poučeval z odličnimi spisi in odlikoval se je v pastoralni skrbi za reveže in bolnike. Umrl je 1. januarja. Gregorĳ, njegov prĳatelj, sasimski škof, potem carigrajski, slednjič nacĳanški, je z veliko gorečnostjo branil
božanstvo Besede, zato tudi imenovan teolog Cerkve, se veseli skupnega godu
tako velikih učiteljev.
2. V Rimu, smrt svetega Telésfora, papeža, ki je, po pričevanju svetega Ireneja,
pretrpel slavno mučeništvo kot sedmi škof, postavljen od apostolov.
3. Na ozemlju Kori, ob tridesetem milniku od mesta, sveti: Argéj, Narcís in Marcelín, mučenci.
4.* V Marseillu [marséju] (v Provansi, v Galĳi), sveti Teodor, škof, ki je bil trikrat
kaznovan s pregnanstvom od kraljev Hildeberta in Guntramna, ker je poskušal
vzpostaviti cerkveno disciplino.
5.* V samostanu Bobbio v Emílĳi (v severni Italĳi), sveti Bladúlf, duhovnik in
menih, učenec svetega Kolumbána.
6. V Milanu (v Lombardíji), sveti Janez Dobri, škof, ki je vrnil škofovski sedež
svojemu mestu Genovi, ki so mu ga vzeli Langobardi. Zaradi vere in dobrega
vedenja je bil priljubljen pri Bogu in pri ljudeh.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.

6

Martirologĳ

7.* Na Tullskem polju v Akvitánĳi (v Francĳi), sveti Vincencĳán, puščavnik.
8.* V Limericku [limeriku] na Irskem, se slavi sveti Mainhín, škof.
9. V samostanu Corbie [korbí] (v pokrajini Amiens [amién], v Galĳi), sveti Adalard, opat, ki je vse tako uredil, da je bilo vsakomur ustreženo, namreč, da ni bilo
za nobenega preveč in ne premalo, ampak se je dajala hvala Bogu.
10.* V Maurienni (v Savóji), sveti Ajráld, škof, tedaj na sedežu Maurienne, ki je,
v samoti Portes-en-Bugey [pór an bigé], modrosti in preudarnosti pastirja pridružil strogost in navade kartuzĳanov.
11.* V Troiani na Sicílĳi, sveti Silvester, opat, ki je živel po pravilu svetih vzhodnih očetov.
12.* V Forli (v Italĳi), blaženi Markolín Amann, duhovnik iz Reda pridigarjev, ki
je vse življenje preživel v molku in samoti, v službi revnih in otrok.
13.* V Soncinu [sončínu] (v Lombardíji), blažena Štefanĳa Quinzani, devica, sestra Tretjega reda svetega Dominika, ki se je z vnemo posvetila premišljevanju
Gospodovega trpljenja in krščanski vzgoji deklic.
14.* V Angersu [anžéru] (v Galĳi), blažena: Viljem Repin in Lovrenc Bâtard, duhovnika in mučenca, ki sta bila med francosko revolucĳo obglavljena, zaradi
zvestobe Cerkvi.
15.* V mestu La Chine [lašén] (v kanadski provinci Quebec [kebek]), blažena
Marĳa Ana (Marĳa Stella) Soureau-Blondin [suró blondén], devica, ki od mladosti ni znala pisati. Ustanovila je Kongregacĳo svete Ane za izobraževanje otrok
poljedelcev. Vedno je, v službi učiteljice mladine, nudila odličen zgled.
******
16. V Tebajdi (v Egiptu), spomin svetega Makárĳa, aleksandrĳskega opata.
17. V škoﬁji Chalons [šalón] (v severni Francĳi), spomin blaženega Teobalda, šestindvajsetega opata v Sitoju, ki je z besedo in zgledom pasel ovce reda in odšel
h Kristusu.
18. Na Saškem (v Nemčĳi), spomin blaženega Alarda, ki je postal iz vojaka menih in je v samostanu Luka, ob uri, ki jo je napovedal, kot dober vojak Kristusov
izdihnil svojo dušo.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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19. V Kompluti (v Španĳi), pogreb midenskega škofa Viljema, ki je iz meniha
postal škof in je po dolgotrajni ječi ter drugih tegobah zaradi katoliške vere umrl
kot izgnanec.

3. J�����
1. Presveto Jezusovo ime, kateremu se pripogne vsako koleno, v nebesih, na
zemlji in pod zemljo, v slavo božjega veličastva.
2. V Rimu (na pokopališču Kalista na Apĳski cesti), smrt svetega Antéra, papeža, ki je bil, po mučencu Poncĳanu, za kratek čas škof.
3. Pri Nikomedíji (v Bitínĳi, v današnji Turčĳi), sveta: Teopémpt in Teóna, ki sta
pretrpela mučeništvo v preganjanju cesarja Dioklecĳana.
4. V Cezareji (v Kapadókĳi, v današnji Turčĳi), sveti stotnik Górdĳ, mučenec, katerega hvali sveti Bazilĳ kot pravega posnemovalca stotnika, ki je stal pod križem, zato, ker je v preganjanju cesarja Dioklecĳana, priznal Jezusa za Božjega
Sina.
5. V Padovi (na Beneškem), spomin svetega Daniela, diakona in mučenca.
6. V Pariu (v Helespontu, v današnji Turčĳi), sveti Teógen, mučenec, ki je bil pod
cesarjem Licínĳem pridružen vojakom. Zaradi krščanstva se je odrekel vojaški
službi in bil v ječi mučen, slednjič pa vržen v morje.
7. V Vienni (v lyonski Galĳi, v današnji Francĳi), sveti Floréncĳ, ki je bil navzoč
na cerkvenem zboru v Valenci.
8. V Parizu (v Francĳi), smrt svete Genovéfe, nanterrske device, ki je pri petnajstih letih sprejela, na pobudo Germana, škofa v Auxerru, pajčolan devic. Bodrila je prebivalce mesta, prestrašene zaradi vpada Hunov, in je vzdrževala sodržavljane v času lakote.
9.* V Lentinu na Sicílĳi, sveti Lucĳán, škof.
10.* V samostanu Mannemamy (v Kérali, v indĳski pokrajini), blaženi Ciriak Elija Chavara, duhovnik, ustanovitelj Kongregacĳe karmeličanskih bratov Brezmadežne Marĳe.
******
11. V Francĳi, spomin blaženega Hostráda, opata, ki je bil iz tega življenja poklican v domovino, na večno gostĳo.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.

8

Martirologĳ

12. V Namuer-ju (v Belgĳi), spomin blažene Ozílĳe, device, ki je umrla v sluhu
svetosti.

4. ������
1. V Mézĳi (na današnjem ozemlju med Romunĳo in Bolgarĳo), mučenca Hermés in Kaj, od katerih je bil eden mučen v Arčeru, drugi v Vidinu.
2.* V Clermont-Ferrandu [klermón feránu] (v Akvitánĳi), sveti Abrúnkul, škof,
ki je bil najprej škof v langerski Cerkvi, nato je zaradi groženj Burgundcev ponoči zbežal in prišel do Clermont-Ferranda in zasedel sedež svetega Sidonĳa Apolinarĳa.
3. V Dĳonu [dižónu] (v Burgúndĳi), sveti Gregor, ki je vršil dolga leta v Autunu
službo učitelja in bil posvečen v langerskega škofa.
4.* V Uzésu (v narbonenski Galĳi, v današnji Francĳi), sveti Feréol, škof, ki je napisal Pravilo za menihe in je bil iz zavisti izgnan v pregnanstvo. Po treh letih je
bil priznan kot resnično božji mož in je bil z veseljem vrnjen svojemu ljudstvu.
5.* V Meauxu [móju] v Névstrĳi (v današnji Francĳi), sveti Rigomer, škof.
6. V Reimsu [rejmu] (prav tako v Névstrĳi, v današnji Francĳi), sveti Rigobért,
škof, ki je bil protipravno izgnan iz sedeža od Karla Martella, frankovskega vojvoda, in je živel v ponižnosti.
7.* V Bruay-sur-l‘Escautu [brio sir leskóti] (blizu Valencienne v Artoisu [artuáju], v Névstrĳi), sveta Faraílda, vdova, ki se je proti svoji volji poročila z nasilnim
možem, in je živela v molitvi in spokornosti vse do starosti.
8.* V Folignu [folinju] (v Umbrĳi), blažena Angela, ki je, po smrti moža in otrok,
sledila zgledu svetega Frančiška. Bogu se je popolnoma posvetila in v knjigi popisala izkušnje svojega mističnega življenja.
9.* V Santa Croce [króče] v Val d´‘Arno (v Etrúrĳi), blažena Kristjana (Oringa)
Menabuoi, devica, ki je ustanovila samostan po Pravilu svetega Avguština.
10.* V Durhamu [darhemu] (na Angleškem), blaženi Tomaž Plumtree [Plamtrí],
duhovnik in mučenec, ki je bil obglavljen zaradi zvestobe katoliški Cerkvi pod
kraljico Elizabeto, ker je rajši trpel kot živel.
11. V Emmetsburgu (v Marylandu, v Severni Ameriki), sveta Elizabeta Ana Seton, ki je sprejela katoliško vero, ko je postala vdova. Skrbno se je posvečala uče… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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nju deklic in hranjenju revnih dečkov s sestrami Kongregacĳe ljubezni svetega
Jožefa, katero je ustanovila.
12.* V Madridu (na Španskem), blaženi Emanuel Gonzáles García, škof, ki je bil
odličen pastir po Srcu Gospodovem. Marljivo je pospeševal češčenje Presvete
evharistĳe in ustanovil Kongregacĳo sester misĳonark Nazareta.
******
13. Na Kreti, rojstni dan za nebesa blaženega Tita, ki ga je apostol Pavel postavil
za škofa na Kreti in je službo oznanjevanja kar najbolj vestno vršil, ter blaženo
umrl. Bil je pokopan pri cerkvi, kjer je bil umeščen kot vreden služabnik.
14. V Rimu, spomin svetega Priska, duhovnika in mučenca, klerika Priscilĳana
in nune Benedikte, ki so v času cesarja Julĳana z mečem dopolnili mučeništvo.
15. Prav tako v Rimu, spomin svete Dafróze, žene svetega mučenca Flavĳana, ki
je bila po njegovi smrti poslana v pregnanstvo, potem pa je bila po ukazu istega
poglavarja obglavljena.
16. V Bologni [bolonji] (v Italĳi), spomin svetih mučencev: Herméta, Ageja in
Gaja.
17. V Afriki spomin slavnih mučencev: Akvilína, Gémina, Evgénĳa, Marcĳána,
Kvinta, Teódota in Trifóna, katerih opis mučeništva se je ohranil.
18. V škoﬁji Reims [rajm] (v Galĳi), smrt blaženega Rogérĳa, opata, ki je vodil samostan Elant.
19. V Belgĳi, v Rosentalu [rózntálu] pogreb blažene Elizabete, redovnice. Pri njeni smrti so slišali angelske glasove.
20. Na Portugalskem, spomin blaženega Cizinánda, ki ga je sveti Bernard poslal
v Španĳo, kjer je v samostanu svetega Janeza utrdil naš red.

5. ������
1. V Aleksandrĳi (v Egiptu), sveta Synklétika, devica, o kateri se poroča, da je živela kot puščavnica.
2. V Kartágini (v današnji Tunizĳi), sveti Deográtias, škof, ki je odkupil mnoge
ujetnike, ki so jih Vandali odvedli iz mesta Rima. Te je zbral v dveh obširnih bazilikah na pripravljenih ležiščih in blazinah.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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3. V Rimu, spomin svete Emilĳane, device, tete svetega papeža Gregorja Velikega, ki se je preselila h Gospodu malo po sestri Tarsillĳi.
4.* V Bretánji, sveti Konvojón, opat, ki je v Redonu ustanovil samostan Svetega Odrešenika, kjer so po njegovi disciplini in Pravilu svetega Benedikta cveteli znameniti menihi, in ko so Normani razrušili samostan, je pri Plelanu zgradil
novi samostan, kjer je osemdesetletni umrl.
5. V Londonu (na Angleškem), sveti Edward [edvórd], s priimkom Spoznavalec, ki je bil kot kralj Angležev zelo priljubljen pri ljudstvu zaradi izredne ljubezni. Pripravil je kraljestvu mir in je vneto pospeševal povezanost z rimskim sedežem.
6.* Blizu Valkenburga (v limburški pokrajini, na današnjem Nizozemskem), sveti Gerlah, puščavnik, znamenit zaradi hranjenja revežev.
7.* V Todu (v Umbrĳi), blaženi Rogérĳ, duhovnik iz Reda manjših bratov, ki je
bil kot učenec svetega Frančiška njegov goreč posnemovalec.
8.* V Angersu [anžéru] (v Galĳi), so bili blaženi: Frančišek Peltier [peltĳé], Jakob Ledoyen [leduán] in Peter Tessier [tezĳé], duhovniki in mučenci, obglavljeni med francosko revolucĳo, ker so ohranili zvestobo duhovništvu.
9. V Filadélﬁji (v Pensilvánĳi, iz Združenih držav Severne Amerike), sveti Janez Nepomuk Neumann [nojman], škof, iz Kongregacĳe presvetega Odrešenika
(redemptoristov) iz Češke, ki v Ameriki zaradi revščine pomagal priseljencem
s sredstvi, z nasvetom in ljubeznĳo, ter zelo skrbel za krščanski pouk dečkov.
10.* V Genovi (v Italĳi), blažena Marĳa Repe�o, devica iz Kongregacĳe sester
Naše Gospe (iz pribežališča na Gori Kalvarĳi), ki je bila skrita svetu in je pomagala potrte zaradi dvomov opogumljati in jih dvigati v upanju na odrešenje.
11.* V Dublinu [dablinu] na Irskem, blaženi Karel od svetega Andreja (Janeza
Andreja) Houbena [haubna], duhovnik iz Kongregacĳe pasionistov, marljiv služabnik zakramenta pokore.
12.* V mestu Jazlowice (v Ukrajini), blažena Marcelína Darowska, ki se je, po
smrti moža in prvorojenca, posvetila Bogu in zaskrbljena za dostojanstvo družine ustanovila Kongregacĳo Brezmadežnega spočetja blažene Device Marĳe za
vzgojo deklic.
13.* V Spoletu (v južni Italĳi), blaženi Peter Bonilli, duhovnik, ustanovitelj Instituta sester od Svete Družine za vzgojo revnih deklic in pomoč sirotam.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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14. V Zaragozi [saragósi] (v Španĳi), sveta Genovéfa (Torres) Morales, devica, ki
je že od otroških let okušala trdoto življenja in bila slabega zdravja. Ustanovila
je Inštitut Sester od Presvetega Srca Jezusovega in Angelov, da bi pomagala ženskam.
******
15. V Rimu, rojstni dan za nebesa svetega Telesfóra, papeža, ki je bil za apostolom Petrom postavljen kot sedmi papež in je bil mučen v času Antonina Pĳa.
16. Pri Antiohĳi, spomin svetega Símeona, meniha, katerega življenje in vedenje
je bilo prav čudežno.
17. V Italĳi, spomin blaženega Alahrína, škofa, ki je bil iz priorja Kazamarĳskega samostana povzdignjen v škofa.
18. V Frízĳi (v severni Nemčĳi), pogreb blaženega Citárda, prvega opata v samostanu Blom Kamp.

6. ������
1. Slovesni praznik Gospodovega Razglašenja, v katerem slavimo trojno razodetje velikega Boga in našega Gospoda Jezusa Kristusa: v Betlehemu, kjer so
modri dete Jezusa molili; v Jordanu je bil krščen od Janeza, od Svetega Duha
maziljen in od Boga Očeta poklican; v Kani Galilejski je spremenil vodo v vino
in razodel svojo slavo.
2. V Antinoi v Tebájdi (v Egiptu), sveta: Julĳan in Bazilísa, mučenca.
3.* V Nantesu [nántu] (v Bretánji), sveti Feliks, škof, ki je izkazoval pričevanje lastne gorečnosti in služil sodržavljanom. Zgradil je katedralo in stalno učil
evangelĳ preprostemu ljudstvu.
4.* V Würzburgu [vircburku] (v Frankónĳi, v Nemčĳi), sveti Makárĳ, opat, ki je
prvi načeloval samostanu Škotov v tem mestu.
5. V Barceloni (v Katalónĳi, na Španskem), sveti Rajmúnd iz Penjaforta, katerega spomin se obhaja jutrišnji dan.
6.* V Famagosti (na otoku Ciper), smrt svetega Petra Tomaža, carigrajskega škofa, iz karmeličanskega reda, ki je deloval na Vzhodu kot legat rimskega škofa.
7. V Fiesolu (v Toskáni), sveti Andrej Corsini [korzíni], škof iz Karmeličanskega
reda, ki je, znamenit po strogosti in stalnem premišljevanju Svetega pisma, mod… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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ro vladal Cerkev in obnovil od kuge opuščene samostane, ter pomagal revežem
in spreobračal oddaljene.
8. V Valencĳi (na Španskem), sveti Janez de Ribera, škof, ki je vršil tudi namestništvo kralja. Bil je častilec Presvete Evharistĳe in branitelj katoliške resnice, ter
z vsakodnevnim poučevanjem vzgajal ljudstvo.
9. V Rimu, sveti Karel iz Seezeja, redovnik iz Reda manjših bratov, ki je bil od
otroških let prisiljen prislužiti zase vsakdanjo hrano, ter je navajal tovariše k posnemanju Kristusa in je bil slednjič, kot si je želel, oblečen v frančiškansko obleko, ter se posvečal adoracĳi pred Najsvetejšim oltarnim zakramentom.
10. Ravno tako v Rimu, sveta Rafaela Marĳa od Svetega Srca (Porras y Aylon),
devica, ki je ustanovila Kongregacĳo služabnic Presvetega Srca Jezusovega, in je
– čeprav je veljala za neumno – sveto dopolnila življenje v težavah in pokori.
11.* V Montrealu [montriólu] (v provinci Quebec v Kanadi), blaženi Andrej
Alafríd Besse�e, redovnik iz Kongregacĳe svetega križa, ki je tam poskrbel za
gradnjo znamenitega svetišča v čast Svetemu Jožefu.
******
12. V okolici Reimsa [rejma] (v severni Galĳi), trpljenje svete Mókre, device, ki
so jo v času Dioklecĳana, na ukaz načelnika Rikciovara, vrgli v ogenj in ji, ko je
ostala nepoškodovana, nato odrezali prsi, jo mučili v smrdljivi ječi, valjali po
zelo ostrih črepinjah in žarečem oglju. Tako je med molitvĳo odšla h Gospodu.
13. V mestu Remnesu, spomin svetega Melánĳa, škofa in spoznavalca, ki je po
mnogih čudežih, neprestano zamaknjen v nebo, odšel s sveta.
14. V samostanu Aulps [ólp] pri Ženévi (v Švici), spomin blaženega Gvarína,
o katerem piše sveti Bernard, da je bil od samega Boga povzdignjen na višjo
stopnjo in je kot sonce povsod proslavil alpinsko kongregacĳo. Bil najprej opat
v tem samostanu, nato pa škof v mestu Si�en.
15. V dolini svetega Lamberta Leodĳénskega, smrt blaženega Jakoba, meniha, ki
je umrl nad vse blažene smrti.

7. J�����
1. Sveti Rajmúnd iz Penjafórta, duhovnik iz Reda pridigarjev, ki je bil odličen poznavalec zakonov. Prav in koristno je pisal o zakramentu pokore, in bil izbran za
generalnega magistra. Pripravil je novo izdajo Konstitucĳ reda in je v Barceloni
v Katalónĳi, na Španskem, zelo star, blaženo zaspal.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.

Januar

13

2. V Meliténi (v Arménĳi), sveti Poliévkt, mučenec, ki je bil, po odloku cesarja
Decĳa, prisiljen darovati bogovom, a je malike razrušil. Zaradi tega je pretrpel
mnoge muke in bil slednjič obglavljen, ter bil krščen v lastni krvi.
3. V Nikomedíji (v Bitínĳi, v današnji Turčĳi), trpljenje svetega Lucĳána, duhovnika in mučenca antiohĳske Cerkve, ki je bil slaven po učenosti in zgovornosti.
Bil je pripeljan k sodnemu stolu za neprestano izpraševanje, a se je neustrašeno
priznaval za kristjana.
4.* V Pássau-u (v Noriku, na Bavarskem), spomin svetega Valentína, škofa.
5. V Pávĳi (v Ligúrĳi), sveti Krispín, škof.
6.* V Coiri [kuarí] (v Švici), sveti Valentinĳán, škof, ki je s premoženjem pomagal revežem, plačeval ceno za ujetnike in darežljivo delil obleko nagim.
7.* V Solignacu [solinjáku] (pri Limoges [limóžu] v Akvitánĳi), sveti Tillo, delavec in menih, ki je bil učenec svetega Elígĳa.
8.* V Carigradu sveti Cir, škof, ki je bil kot menih v Paﬂagónĳi, priveden na carigrajski sedež, od koder je bil pozneje izgnan in je umrl v pregnanstvu.
9.* V Le Mansu [lemánu] (v Galĳi), sveti Alderíh, škof, ki se je z velikim trudom
posvečal češčenju Boga in svetnikov.
10. V gozdu pri Ringstedu (na Danskem), sveti Knut, s priimkom Lavard, mučenec, ki je bil vojvoda v Schleswigu. Kot pravičen in moder je ohranil avtoriteto in pospeševal pobožnost. Od sovražnikov je bil ubit iz zavisti zaradi njegove
avtoritete.
11.* V Palermu (na Sicílĳi), smrt blaženega Mateja Guimerája, škofa v Agrigentu [agridžentu] iz Reda manjših bratov, ki je pospeševal in branil Najsvetejše Jezusovo ime.
12.* V Suzuti (na Japonskem), blaženi Ambrož Fernández, mučenec, ki je odšel
na Vzhod zaradi koristi in dobička, potem pa je bil sprejet v Jezusovo družbo in
umrl v ječi zaradi velikega pomanjkanja.
13. V pokrajini An Bai v Vietnamu, sveti Jožef Tuan, mučenec, ki je bil družinski
oče in poljedelec. Kleče je molil, ko so mu ukazali, da potepta križ in je bil obglavljen za časa cesarja Tu Đuca.
14.* V Liége-u [liéžu] (v Belgĳi), blažena Marĳa Terezĳa (Johana) Haze, devica,
ki je ustanovila Kongregacĳo hčera od križa, za službo slabotnim in revnim.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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******
15. V mestu Herakléji, spomin svetih mučencev: Feliksa in Januárĳa.
16. V Laussane [lozáni] (v Švici), pogreb blaženega Amádeja, škofa, ki so ga kot
opata v Hautecombe [ótkombé] postavili za škofa Cerkve v Lozáni, ki ji je vladal in koristil polnih štirinajst let.
17. V absicénški škoﬁji, spomin svetega Vítala iz Savigny-ja [sovinjĳa], opata, ki
je bil slaven po krepostih in čudežih.

8. J�����
1. V Hierapolisu (v Frigĳi, v današnji Turčĳi), sveti Apolinárĳ, škof, ki je pod cesarjem Markom Avrelĳem blestel zaradi nauka in svetosti.
2. V Líbĳi, sveta mučenca: Teóﬁl, diakon in Heládĳ, ki sta bila najprej razmesarjena in s črepinjami prebadana, potem pa, po pripovedovanju, vržena v ogenj.
3. V Beauvais-ju [bovéju] (v Francĳi), sveti: Lucĳán, Maksimĳán in Julĳán, mučenci.
4. V Metzu (prav tako v Francĳi), sveti Pacient, škof.
5. V podonavskem Noriku (v današnji Avstrĳi), sveti Severín, duhovnik in menih, ki je po smrti hunskega kralja Atila, prišel v to provinco in branil neoborožena ljudstva, in je divjake ukrotil, nevernike spreobrnil, ustanovil samostane,
ter neizobražene poučeval v veri.
6. V Pávĳi (v Ligúrĳi), sveti Máksim, škof.
7.* V samostanu Cozibe v Palestini, sveti Jurĳ, menih in puščavnik, ki je živel
ves teden zaprt, ob nedeljah pa molil z brati in poslušal o duhovnih stvareh in je
vsem dajal nasvete.
8.* V pokrajini Aberdeen [ebrdín] (na Škotskem), sveti Natalán, škof, znamenit
po ljubezni do ubogih.
9. V Regensburgu (na Bavarskem), sveti Erárd, po narodnosti škot, ki je kot goreč oznanjevalec evangelĳa prišel v to pokrajino, kjer je vršil škofovsko službo.
10.* V Moorselu (na Brabantskem v današnji Belgĳi), sveta Gúdila, devica, ki se
je v svoji hiši posvečala ljubezni in molitvi.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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11.* V Cashel na Irskem, sveti Albert, škof, po narodnosti Anglež, ki bil dolgo
časa romar za Kristusa.
12. V Benetkah, sveti Lovrenc Giustiniani [džustinĳáni], škof, ki je razsvetlil to
Cerkev z naukom večne modrosti.
13. V Newcastle-on-Tyne [njukésl an tajn] (na Angleškem), blaženi Edvard Waterson [vótrson], duhovnik in mučenec, ki je bil pod kraljico Elizabeto obsojen
na obglavljenje, ker je prišel v Anglĳo, in je bil obešen na vislice.
******
14. Istega dne spomin svetega Evgenĳána, mučenca.
15. V Neaplju (v Kampánĳi), rojstni dan za nebesa svetega Severína, škofa in
spoznavalca, brata blaženega mučenca Viktorína, ki je dosegel mnoge kreposti
in je poln svetosti zaspal v Gospodu.
16. Blizu Brugga [bríža] (v Belgĳi), spomin blaženega Trofíma, ki je iz cistercĳanskega meniha postal škof v Hamárju na Norveškem, nato je bil zaradi obrambe
pravic svoje Cerkve pregnan, ter je doživel brodolom. Umrl je sveto v dunstanskem samostanu.
17. V Francĳi, spomin blaženega Bernarda, meniha, ki je enkrat padel, a se je
nato vrnil v naš Red, postal po padcu močnejši in je po smrti slovel zaradi različnih čudežev.

9. J�����
1. V Anconi [ankóni] (v Italĳi), sveti Marcelín, škof, ki je z božjo močjo rešil tisto
mesto požara, kot piše papež Gregor Veliki.
2.* V Canterbury-ju [kentrberĳu] (na Angleškem), sveti Hadrĳán, opat, ki je, rojen v Afriki, prišel v Anglĳo iz Neaplja. Dobro poučen v duhovni in svetni znanosti, je poučil množico učencev z odrešenjsko modrostjo.
3.* Na Škotskem, sveti Felán, opat samostana svetega Andreja, ki je živel v samoti, preslaven zaradi ostre discipline.
4.* Na gori Olimp (v Bitínĳi, v današnji Turčĳi), sveti Evstrátĳ, s priimkom Čudodelnik, opat samostana Abgari.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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5.* V Thenezay-u [tenezéju] (v pokrajini Poitiers [puatĳé], v Akvitánĳi), sveti
Honorát iz Bourgesa [búrža], ki je kot trgovec z orožjem, s svojim denarjem obdaroval reveže. Bil je ubit od tatov, ker jih je obtoževal in grajal.
6.* V Certaldi [čertaldi] v Toskáni, blažena Júlĳa della Rena, tretjerednica svetega Avguština, ki je, v zaprta tesni celici blizu cerkve, živela samo za Boga.
7.* V Anconi [ankóni] (v Italĳi), blaženi Anton Fatáti, škof, ki je bil moder in
uravnovešen v vseh poslanstvih, ki jih je prejel od rimskih papežev in je bil strog
do sebe, radodaren pa do revežev.
8.* V Nancy-ju [násĳu] (v Galĳi), blažena Marĳa Terezĳa od Jezusa (Aleša) Le
Clerc, devica, ki je skupaj s svetim Petrom Fourierom ustanovila po Pravilu svetega Avguština Kongregacĳo redovnih kanonis Naše Gospe za vzgojo deklic.
9. V Seulu (v Koreji), sveti mučenki: Agatha Yi, devica, katere starši so tudi bili
kronani z mučeništvom, in Terezĳa Kim, vdova, ki sta bili, v ječi za Kristusa z udarci pretepeni in slednjič zadavljeni.
10.* Blizu Münchna (na Bavarskem, v Nemčĳi), v koncentracĳskem taborišču
Dachau, blažena: Jožef Pawlowski in Kazimír Grelewski, duhovnika in mučenca, ki sta bila v času vojske odpeljana iz Poljske, zasedene od preganjalcev vere,
ter dopolnila svoje mučeništvo z obešenjem.
******
11. Pri Antiohĳi (v Sirĳi), v času Dioklecĳána in Maksimĳána, rojstni dan za nebesa svetega Julĳána, mučenca, svete device Bazilíze, njegove soproge, katerih
trpljenje je zapisano. Iz njihove skupnosti je bila sežgana tudi častitljiva množica duhovnikov in služabnikov Kristusove Cerkve, ki je pribežala k njima zaradi
strašnega preganjanja. Po smrti teh so trpeli duhovnik Antonĳ, Anastázĳ, in deček Celz, skupaj z materjo ter mnogimi drugimi.
12. V Afriki, spomin svetih mučencev: Revolúta in Firmína z drugimi tremi.
13. V vzhodnem Maroku, spomin svetih mučencev: Vítala, Revokáta in diakona Fortunáta.
14. V škoﬁji Gusenne (Guzén), spomin svetega Petra, meniha, ki je zaradi Kristusa vse zapustil in se v Kaduinu povsem predal redovnemu življenju.
15. V samostanu Himmerod (v Nemčĳi), pogreb meniha Sálomona, spokornika,
ki fga je hudobni duh večkrat zavedel, a ga je končno vendarle premagal in bil
vsem zgled prave pokore.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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16. V okolici Paléncĳe (v severni Španĳi), spomin blažene Uráke, redovnice, ki
se je po smrti svojega moža, španskega velikaša, umaknila v samostan de Avia,
ki ga je ustanovila.

10. J�����
1. V Rimu na Kalistovem pokopališču, ob Apĳski cesti, sveti Melkíjad, papež,
rojen v Afriki, ki je okusil mir Cerkve, ki ji ga je cesar Konstantin vrnil. Toda od
pristašev Donata hudo mučen, se je modro posvetil pridobivanju edinosti.
2. V Tebájdi (v Egiptu), sveti Pavel, puščavnik, ki je tam gojil začetno meniško
življenje.
3. V Nisi (v Kapadókĳi, v današnji Turčĳi), sveti Gregor, škof, brat svetega Bazilija Velikega, ki je slovel po življenju in nauku. Bil je izgnan iz svojega mesta pod
arĳanskim cesarjem Valensom, zaradi izpovedovanja prave vere.
4. V Jeruzalemu, sveti Janez, škof, ki je v času razpravljanja o pravem nauku, veliko naredil za katoliško vero in mir v Cerkvi.
5.* V mestu Die [dí] (v viennski pokrajini, v Galĳi), sveti Petrónĳ, škof, ki je prej
živel kot menih na otoku Lérins [lerén].
6. V Carigradu, sveti Marcĳán, duhovnik, marljiv pri krašenju cerkva in v pomoči potrebnim.
7.* V Limogesu [limóžu] (v Akvitánĳi), sveti Valérĳ, ki si je izbral življenje v samoti.
8. V Meliténi v Arménĳi, sveti Domicĳán, škof, ki se je zelo trudil za spreobrnjenje Perzĳcev.
9. V Rimu pri svetem Petru, smrt svetega Agatóna, papeža, ki je ohranil nedotaknjeno vero proti monoteletskim zmotam in s sinodami pospeševal edinost
Cerkve.
10.* V pokrajini Viviers [vivĳér] (pri reki Roni, v Francĳi), sveti Arkóntĳ, škof.
11. V samostanu Cuxa [cáša] (pri pirenejskih gozdovih), sveti Peter Orséolo, ki je
iz vojvode Benečanov postal menih. Slovel je po pobožnosti in strogosti, ter živel
v puščavi blizu samostana.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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12.* V samostanu Cava [kava] de T́irreni (v Kampánĳi), blaženi Beninkáza, opat,
ki je določil sto menihov za Sicilĳo, za samostan Monreale, pred kratkim zgrajenim, da bi ga napolnili.
13. V Bourgesu [búržu] (v Akvitánĳi), sveti Viljem, škof, ki je v želji po samoti in
premišljevanju, postal cistercĳanski menih v Pontigny-u [pontinjĳu] in slednjič
opat v Chalisu [šalĳu], ter končno predstojnik škoﬁje v Bourgesu [búržu]. Nikdar ni opustil strogosti meniškega življenja in je slovel po ljubezni do klerikov,
ujetnikov in ubogih.
14.* V Amarantu (na Portugalskem), blaženi Gundisálvus, duhovnik v Bragi,
ki je po dolgem romanju v Sveto deželo vstopil v Red pridigarjev, potem se je
umaknil v puščavo, poskrbel je za izgradnjo mostu in koristil prebivalcem z molitvĳo in pridiganjem.
15.* V Arezzu [arecu] (v Etrúrĳi), smrt blaženega papeža Gregorja X., ki je bil izvoljen na Petrov sedež iz arhidiakona v Liegu. Na vse načine je pospeševal združitev z Grki in sklical ekumenski vesoljni zbor v Lyonu, da bi uskladil razdeljenost kristjanov in da bi pridobil Sveto deželo.
16.* V Laurenzani (v Basilicati [bazilikáti]), blaženi Egídĳ (Bernardin) di Bello,
redovnik Reda manjših bratov, ki je živel zaprt v votlini.
17.* V Arequipi [arekípi] (v Peruju), blažena Ana od angelov Monteagudo, devica iz Reda pridigarjev (dominikancev), ki se je z darom svetovanja in prerokovanja velikodušno posvetila v dobro vsega mesta.
18. V Perugii [perúdžĳi] (v Italĳi), sveta Frančiška Salezĳa (Leónĳa) Aviat, devica, ki se je z ljubeznĳo in delavnostjo posvetila delu za mladino, ter ustanovila
Oblate svetega Frančiška Saleškega.
19.* V Madridu (na Španskem), blažena Marĳa Bolečin Rodríguez Sopeňa [rodríges sopénja], devica, ki je izkazala največje pričevanje krščanske ljubezni in se
približala najnižjim v družbi svojega časa, predvsem v predmestjih večjih mest,
in ustanovila Inštitut krščanskih gospa in Delo učiteljic za oznanjevanje evangelĳa, ter dvig revnih v družbi.
******
20. Na Cipru, spomin blaženega Nikánorja, enega izmed prvih sedmih diakonov, ki je bil občudovanja vreden zaradi darov in kreposti.
21. V Vilaridu (na Brabantskem, v danajšni Belgĳi), spomin blaženega Olinerĳa,
redovnika, ki je preziral plemenito kri in sveto živel po cistercĳanskih pravilih.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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11. J�����
1. V Rimu, sveti Higín, ki je bil osmi papež za Petrom.
2. V Afriki, sveti Sálvĳ, mučenec, na katerega rojstni dan je imel sveti Avguštin
govor za kartažansko ljudstvo.
3. V Tigavi (v Mavretánĳi, v današnji Alžirĳi), veteran sveti Tipázĳ, mučenec, ki
je bil ponovno poklican v vojaško službo, in bil obglavljen, ker ni hotel darovati bogovom.
4. V Cezareji (v Palestini), sveti Peter, s priimkom Apselám ali Bálsam, mučenec,
ki je bil pod cesarjem Maksiminom večkrat naprošen od predsednika in vseh
prisotnih, da prizanese svoji mladosti. Preziral je njihove spodbude in v ognju,
kot najčistejšem zlatu, z močnim duhom izpričal vero v Kristusa.
5. V mestu Brindisi (v Apúlĳi), sveti Lévcĳ, ki se časti kot prvi škof tega mesta.
6. V Pávĳi (v Ligúrĳi), smrt svete Honoráte, Bogu posvečene device, sestre svetega Epifanĳa, škofa.
7. V Judejski puščavi, sveti Teodózĳ, predstojnik redovnikov, ki je, kot prĳatelj
svetega Saba, v dolgem življenju priklical k sebi mnogo učencev in jih vzgajal
v samostanih, ki jih je zgradil, za skupno življenje, dokler ni mnogo trpel za katoliško vero in se kot stoletnik slednjič spočil v Kristusovem miru.
8.* V Furlanĳi (na Beneškem), sveti Pavlín, oglejski škof, ki je poskušal spreobrniti k veri Avare in Slovence. Podaril je kralju Karlu Velikemu preslavno pesem
o pravilih vere.
9.* V Katánĳi na Sicílĳi, blaženi Bernard Scammacca [skamáka], duhovnik iz
Reda pridigarjev (dominikancev), ki je slovel po usmiljenju do revnih in predvsem do bolnih.
10.* V Londonu (v Anglĳi), blaženi Viljem Carter [kártr], mučenec, ki je bil kot
poročen mož pod kraljico Elizabeto I. obešen z vrvjo in strašno razsekan, zaradi
traktata o shizmi, natisnjeni v Tiburnu.
11. V vasi Bellegra (v Lácĳu, v Italĳi), sveti Tomaž de Core [kore] (Frančišek Anton) Placid, duhovnik iz Reda manjših bratov, preslaven zaradi strogosti življenja in pridiganja, ter preslaven ustanovitelj zavetišč.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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12.* Blizu Gdańska [gnánjska] (na Poljskem), blaženi Frančišek Rogaczewski
[rogačevski], duhovnik in mučenec, ki je bil v času okupacĳe Poljske, pod sovražno vlado do Boga, ubit s svinčenimi biči zaradi vere.
13. Pri Aleksandrĳi (v Egiptu), spomin svetih mučencev: Petra, Sevéra in Leúcija, katerih mučeništvo je popisano.
14. V samostanu Himmerod (na Nemškem), spomin blaženega Petra, meniha,
apostola Livónĳe, ki se je bil z Dietrihom, škofom istega reda, napotil tja in je neštete spreobrnil.

12. J�����
1. V Cezareji (v Mavretánĳi, v današnji Alžirĳi), sveti Arkádĳ, mučenec, ki se je
v času preganjanja skrival, ko pa je bil njegov sorodnik ujet, se je prostovoljno
izročil sodniku in ker ni hotel darovati bogovom, je pretrpel zelo hudo mučeništvo.
2. V Carigradu, sveta mučenca: Tígrĳ, duhovnik, in Evtrópĳ, lektor, ki sta bila
lažno obtožena požara, v katerem sta zgoreli glavna cerkev in kurĳa, hiša senata, češ da sta se maščevala za izgon Janeza Zlatoustega. Trpela sta pod prefektom mesta Optátom, ki je bil heretik in sovražnik krščanske vere.
3.* V Arlesu [árlu] (v Provansi, v Galĳi), sveta Cezárĳa, opatinja, sestra svetega
škofa Cezarĳa, ki je napisal zanjo in njene sestre Pravilo svetih devic.
4.* V Grenoblu (v Burgúndĳi), sveti Feréol, škof in mučenec, ki so ga brezbožniki do smrti pretepli, ko je pridigal ljudstvu.
5. V Wearmouthu [vermautu] (v Northúmbrĳi), sveti Benedikt Biscop, opat, ki je
petkrat romal v Rim in privedel s seboj v domovino učitelje in mnogo knjig, da
bi menihi, zbrani v samostanu po Pravilu svetega Benedikta, napredovali v poznavanju prave ljubezni do Kristusa.
6.* V samostanu Rievaulx [rivó] (prav tako v Northúmbrĳi), sveti Elréd, opat, ki
je bil vzgojen v kraljevski šoli Škotske. Vstopil je v cistercĳanski red, bil odličen
učitelj meniškega življenja, ter blagohotno in neprestano v dejanju in spisih pospeševal duhovno prĳateljstvo v Kristusu.
7.* V Leónu (na Španskem), sveti Martin od svetega Križa, duhovnik in redovni
kanonik, ki je bil resnično izveden mož Svetega Pisma.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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8. V Palermu na Sicílĳi, sveti Bernard iz Corleone [korleóne], iz Reda manjših
bratov kapucinov, mož čudovite ljubezni in pokore.
9. V Montrealu [montriólu] (v kanadski provinci Quebec), sveta Marjeta Bourgeoys [buržuá], devica, ki je na vse načine blažila stiske priseljencev in vojakov
in zelo skrbela za krščansko vzgojo deklic. Zato je ustanovila tudi Kongregacĳo
sester Naše Gospe.
10.* V Avrilli pri Angersu [anžéru] (v Francĳi), blaženi Anton Fournier [furnĳé],
mučenec, ki je bil kot delavec, v času francoske revolucĳe, s svinčenimi biči ubit
zaradi zvestobe Cerkvi.
11.* V Caenu [kaénu] (v severni Francĳi), sveti Peter Frančišek Jamet [žamé], duhovnik, ki se je v času revolucĳe in po vrnjenem miru Cerkvi, vneto posvečal pomoči redovnicam Hčeram dobrega Odrešenika.
12. V Viareggiu [viarédžĳu] v Toskáni, sveti Anton Maria Pucci, duhovnik iz
Reda služabnikov Marĳe (servitov), ki se je kot župnik skoraj petdeset let trudil
za dečke in bolnike.
13.* V vasi Tomhom (blizu Bangkoku, v Tajski), blaženi Nikolaj Bunkerd Kitbamrung, duhovnik in mučenec, ki je bil v času preganjanja Cerkve, kot odličen
oznanjevalec evangelĳa, vržen v ječo. Slavno je umrl, ker je pomagal bolnikom,
zaradi okužbe z jetiko.
******
14. V Ahaji (v južni Grčĳi), rojstni dan za nebesa blaženega Satira, mučenca, ki
je šel mimo nekega malika, in ko je dihnil vanj in se pokrižal, je malik padel. Zaradi tega so ga obglavili.
15. Blizu Reimsa [rejma] (v Galĳi), pogreb svetega Viljema, ki je začel opisovati
življenje našega svetega očeta Bernarda in je postal, iz opata samostana svetega
Teodorika, redovnik v Signyju, ter naslednikom zapustil velik sloves svetosti.

13. ������
1. Sveti Hilárĳ, škof in cerkveni učitelj, ki se je, povišan na škofovski sedež v Poitiersu [puatĳéju] v Akvitánĳi, pod cesarjem Konstácĳem, ki je bil arĳanec, stalno
s spisi boril za nicejsko veroizpoved o Sveti Trojici in Kristusovem božanstvu.
Zato je bil štiri leta izgnan v Frígĳo. Spisal je tudi slavne komentarje psalmov in
tudi Matejevega evangelĳa.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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2. V Belgradu (v Mézĳi, v današnji Srbĳi), sveta Hermílĳ in Stratoník, mučenca, ki
sta bila, po strašnem mučenju pod cesarjem Licínĳem, potopljena v reki Donavi.
3. V Trierju (v belgĳski Galĳi, v današnji Nemčĳi), sveti Agrícĳ, škof, ki je spremenil palačo, katero je dobil od svete Helene, v cerkev.
4. V Reimsu [rejmu] (prav tako v belgĳski Galĳi, danes v Francĳi), smrt svetega
Remígĳa, škofa, ki je, po posvetitvi kralja Klodvika s svetim krstom in z zakramenti vere, spreobrnil h Kristusu frankovski narod in umrl znan po svetosti, po
več kot šestdesetih letih škofovske službe.
5.* V Glasgowu [glézgouu] (na Škotskem), sveti Kentigérn, škof in opat, ki je
tam postavil svoj sedež in poroča se, da je prav tam ustanovil veliko skupnost
menihov po vzoru prve Cerkve.
6. V Capitoliadu [kapitoliádu] (v Batagni [batánji]), sveti Peter, duhovnik in mučenec, ki je bil pred saracenskim knezom Walidom obtožen, da je javno po ulicah učil Kristusovo vero. Odrezali so mu roke in noge, ter je dopolnil mučeništvo pribit na križ, kar si je goreče želel.
7. V Kordobi (v Andalúzĳi, v španski pokrajini), sveta mučenca: Gumesínd, duhovnik, in Servidéj, menih, ki sta umrla zaradi vere v Kristusa, ker sta pred mavrskimi knezi in sodniki priznala, da sta kristjana.
8.* V samostanu Ilbenstadt [ilbnštat] na Nemškem, sveti Godfríd, ki je kljub dobrim delom, hotel svoj grad spremeniti v samostan in je, po prejemu redovne
obleke, velikodušno služil ubogim in bolnim.
9.* Blizu Huya (v pokrajini Liége-a [liéža], v Bélgĳi), sveta Juta, ki je kot vdova
skrbela za gobavce. Nazadnje je živela zaprta blizu njih.
10.* V Milanu (v Lombardíji), blažena Veronika de Binásco Negroni, devica, ki
je vstopila v samostan svete Marte pod Pravilom svetega Avguština in se posvetila visoki kontemplacĳi.
11. V mestu Nam Đinh v Vietnamu, sveti mučenci: Dominik Pham Trong (An)
Kham, Luka (Cai) Thin, njegov sin, in Jožef Pham Trong (Cai) Ta, ki so pod cesarjem Tu Đuc, raje pretrpeli smrt, kot da bi poteptali križ.
12.* V koncentracĳskem taborišču v Dachau (blizu Münchna na Bavarskem,
v Nemčĳi), blaženi Emílĳ Szramek [šramek], duhovnik in mučenec, ki je bil kot
Poljak v bojni vihri nehumano odpeljan v to taborišče, kjer je branil Kristusovo
vero pred preganjalci in je umrl zaradi mučenja.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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******
13. V Rimu ob Lavikánski cesti, v času cesarja Galĳéna, mučeništvo štiridesetih
svetih vojakov, ki so ga zaslužili zaradi izpovedi prave vere.
14. V Gravinjonu pri Poitersu [puatĳéju] (v Galĳi), spomin svetega Vincencĳa,
poznavalca, katerega telo častĳo v samostanu Veržéj v Burgundĳi.
15. Istega dne v Le Mansu [lemánu] (v okraju Dusĳako, v Galĳi) sveti Lenigisíl,
duhovnik in spoznavalec.
16. Na Švabskem (v južni Nemčĳi), spomin Henrika, meniha in puščavnika, ki je
ustanovil samostan Heiligenberg pri Salemu.

14. ������
1. Spomin svetega Potíta, mučenca, ki je mnogo trpel v Sardiki (v Dácĳi, danes
v Bolgarĳi). Poroča se, da je slednjič dosegel mučeništvo z mečem.
2. V Antiohĳi (v Sirĳi, v današnji Turčĳi), sveti Glicérĳ, diakon in mučenec.
3. V Noli (v Kampánĳi), sveti Feliks, duhovnik, ki je bil vržen v ječo, ko je divjalo preganjanje, in je prenesel najhujša mučenja. Slednjič, ko je prišlo do miru, se
je vrnil med svoje. Živel je do starosti v revščini, kot nepremagljiv spoznavalec
vere, tako poroča sveti Pavlín.
4. Spomin svetih menihov, ki so bili umorjeni zaradi Kristusa v Raithu in na gori
Sinaj.
5. V Grúzĳi (pri Črnem morju), sveta Nina, ki je, ujeta kot kristjanka, zaradi svetosti življenja dosegla tako veliko spoštovanje in občudovanje vseh, da je pridobila za vero v Kristusa samo kraljico, katere sinčka je ozdravela z molitvami,
kralja in ves narod.
6.* Pri Mendi (v Galĳi), sveti Firmín, škof.
7.* V Clermont-Ferrandu [klermón feránu] (v Akvitánĳi), sveti Evfrázĳ, škof, katerega gostoljubnost hvali sveti Gregor Tourski [túrški].
8. V Milanu (v Ligúrĳi), smrt svetega Dácĳa, škofa, ki je pri razpravljanju o treh
poglavjih, branil mnenje papeža Vigílĳa, katerega je spremljal v Carigrad, kjer
je tudi umrl.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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9.* V Ecĳi (v Andalúzĳi), sveti Fulgéncĳ, škof, ki je Isidorju, bratu svetnikov: Leandra, Isidorja in Florentine, posvetil traktat o »cerkvenih službah«.
10.* V Tagliacozzi [taljakóci] (v Abruzzu), blaženi Odo Novarenski, duhovnik iz
Kartuzĳanskega reda.
11.* V Vidmu (na Beneškem), blaženi Odorik iz Pordenona, duhovnik iz Reda
manjših bratov, ki je prehodil pokrajine Tatarov, Indĳcev in Kitajcev, ter prišel do
kneza Kitajcev v mesto Kambalik, in mnoge privedel h Kristusovi veri s neokrnjenim oznanjevanjem evangelĳa.
12.* V Batávĳi (v danajšnem Surinamu, v južni Ameriki), blaženi Peter Donders,
duhovnik iz Kongregacĳe presvetega Odrešenika (redemptoristov), ki je z neutrudljivo ljubeznĳo skrbel za telesa in duše gobavcev.
******
14. V Antiohĳi (v Sirĳi), spomin svetega Kléra, diakona.
15. V Namuérju (v Belgĳi), spomin blaženega Bernarda, meniha, ki je vodil salzinĳske redovnice k vrhuncu popolnosti in je v častitljivi starosti umrl.
16. V samostanu Vilar, smrt blaženega Téodarda, slavnega po krepostih.

15. ������
1. V Anagni [anánji] (v Lácĳu, v Italĳi), sveta Sekundína, devica in mučenka.
2. V Carigradu, sveti Janez Kalybít, ki je, kot poročajo, nekaj časa živel v zakotju očetove hiše, potem v »kalybi« (koči), ves predan premišljevanju in skrit pred
lasnimi starši, ki so ga spoznali šele po smrti, po zlatem zvitku evangelĳa, katerega so podarili sinu.
3.* V samostanu Cluain Credal na Irskem, sveta Ita, devica, ustanoviteljica istega samostana.
4. V Rietu v Sabini, spomin svetega Proba, škofa, katerega je poveličeval sveti
papež Gregor Veliki.
5. V Glanfeuilu [glanféju] pri reki Loiri [loári] (na ozemlju Angersa [anžéra]
v Galĳi), sveti Maver, opat.
6. V okraju Rodeza [rodéja] (prav tako v Galĳi), sveta Tarzícĳa, devica in mučenka.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.

Januar

25

7.* V Hamu na Brabantskem (na današnjem Nizozemskem), sveti Ablebért ali
Emebért, kambrajski škof.
8.* V Chartresu [šártru] (v Névstrĳi), sveti Malárd, škof.
9.* V dolini Val di Non (v tridentinski pokrajini), sveti Romédĳ, puščavnik, ki
je potem, ko je podaril svoje premoženje Cerkvi, živel v puščavi, imenovani po
njem.
10. V Lyonu (v Galĳi), smrt svetega Boníta, škofa v Clermont-Ferrandu [klermón feránu], ki je bil kot prefekt v Marseille-u [marséju], povišan na škofovski
sedež namesto svetega Ávíta, svojega brata. Po desetih letih se je službi odpovedal, živel v majhni skupnosti Manglieu [manjlié]. Poromal je v Rim, in ko se je
vrnil, je v Lyonu umrl.
11.* Pri Armu (blizu Reggia [rédžĳa], v Kalábrĳi), sveti Arzénĳ, puščavnik, ki je
blestel po molitvi in strogosti.
12.* V Saint-Gilles-les-Boucheries [sén žil le bušerí] (v Provansi), sveti Peter iz
Chateau-Neufa [šatónéfa], duhovnik in mučenec, ki je vstopil v cistercĳanski samostan Fontfroide [fonfruá]. Bil je od papeža Inocencĳa III. določen, da je učil
evangelĳ miru in vero v Provansi. Umrl je preboden s sulico od heretikov.
13.* V Ci�a della Pieve (v Umbrĳi), blaženi Jakob, s pridevkom Prosjač, ki je kot
jurist bil odvetnik revnih in stiskanih.
14.* V pokrajini Gualdo (prav tako v Umbrĳi), blaženi Angel, puščavnik.
15. V mestu Fu‘an (v provinci Fuji-an na Kitajskem), sveti Frančišek Fernández
de Capillas [kapíljas], duhovnik in mučenec iz Reda pridigarjev (dominikancev), ki je prinesel Kristusovo ime na ﬁlipinske otoke in v Fu-jian. Tam je bil
v preganjanju tatarov bil vržen v ječo in bil slednjič obglavljen.
16. V vasi Steyl (na današnjem Nizozemskem), sveti Arnold Janssen, duhovnik,
ki je ustanovil Družbo Verbistov za oznanjevanje vere v misĳonih.
17.* V Berlinu (na Nemškem), blaženi Nikolaj Gross, družinski oče in mučenec,
ki je bil popolnoma predan socialnemu vprašanju. Upiral se je režimu, sovražnemu človeški časti in veri, in ni hotel nič delovati proti Božjim zapovedim, zato
je bil vržen v ječo in postal deležen Kristusove zmage po trpljenju obešenja.
******
18. V okraju Angersa [anžéra] (v Galĳi), spomin svetega opata Mavra in Placida,
učencev svetega očeta Benedikta.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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19. V Judeji, spomin svetih prerokov Habakuka in Mihéja, katerih telesa so po
božjem razodetju našli v času cesarja Arkádĳa.
20. V Egiptu, spomin blaženega Makárĳa, opata in učenca blaženega Antona,
slavnega po življenju in čudežih.
21. Prav tako spomin svetega Izidorja, znamenitega po svetem življenju, globoki veri in po čudežih.
22. V Klervóju, pogreb blaženega Godfrída, priorja tega samostana, ki se je proti nesvetu papeža Evgena tretjega in našega svetega očeta Bernarda odpovedal
nantski škoﬁji in je v smrtnem boju pojoč psalme odšel h Gospodu.
23. V Anglĳi, spomin blaženega Kunana, opata samostana Margan, čigar milosrčnost slavi ves zbor svetih.
24. V kölnskem samostanu Svetega Andreja, pogreb puščavnice Hajleke, ki se je
v sluhu velike svetosti preselila h Gospodu.

16. ������
1. V Rimu v katakombah Priscíle (ob Novi Salarĳski cesti), pogreb svetega Marcéla I., papeža, ki je bil, kot poroča sveti Damaz, resnični pastir, in je bil mučen
od tistih, ki so prezirali od njega naloženo pokoro. Pri tiranu sramotno obtožen,
je bil izgnan iz domovine, ter umrl kot izgnanec.
2.* V Valoni v Illiriku (v današnji Albanĳi), sveti Danákt, mučenec.
3. V Rinocoruri v Egiptu, sveti Mela, škof, ki je zaradi prave vere pod arĳanskim
cesarjem Valentom trpel izgnanstvo, ter v miru umrl.
4. V Arlesu [árlu] (v Provansi, v Galĳi), sveti Honorát, škof, ki je ustanovil na lerinskem otoku zelo slaven samostan in sprejel vodstvo Cerkve v Arlesu.
5.* V Moutiersu [mutĳéru] (v Vienni, v Galĳi), sveti Jakob, škof, učenec svetega
Honoráta Lerinskega.
6. V Oderzu [odércu] na Beneškem, sveti Ticĳán, škof.
7.* Na tourskem [túrskem] polju (v lyonski Galĳi, v današnji Francĳi), spomin
svetega Leobáta, opata, ki je bil od svojega učitelja svetega Ursa predpostavljen
skupnosti Senaparĳe, pred kratkim ustanovljeni. Umrl je v veliki svetosti in starosti.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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8.* V Dombes [dombu] (v lyonski pokrajini, v Galĳi), sveti Triviér, duhovnik,
menih in končno puščavnik.
9. V Mezieresu [mesiérju] (pri reki Authie, v Galĳi), sveti Fúrsej, opat najprej na
Irskem, potem v Anglĳi, končno v Galĳi, kjer je ustanovil samostan Lagny [lanji].
10.* V Bagnu [bánju] (v Flamínĳi), sveta Ivana, devica, sprejeta v Kamaldulenski
red. Zelo je blestela v pokorščini in ponižnosti.
11. Pri mestu Marrakéš (v današnjem Maroku), trpljenje svetih mučencev: Berarda,
Otona, Petra, duhovnikov, Akúrzĳa in Adjúta, redovnikov iz Reda manjših bratov,
ki so bili od svetega Frančiška poslani oznanjat evangelĳ muslimanom. Bili so ujeti
v Hispalu, kmalu odpeljani v Marrakéš, ter na ukaz kneza Mavrov z mečem ubiti.
12.* V Kandy-ju v Sri Lanki (na otoku Indĳskega oceana), blaženi Jožef Vaz, duhovnik iz Oratorĳske kongregacĳe, ki je na težavnih potovanjih preko polj, s čudovito gorečnostjo neutrudno potrjeval v veri katoličane, razkropljene in oddaljene, ter marljivo oznanjal evangelĳ odrešenja.
13.* V Brescii [brešji] (v Italĳi), blaženi Jožef Anton Tovini, učitelj, ki je ustanovil
mnogo krščanskih šol in skrbel za gradnjo pri javnih delih. Vedno je prinašal za
zadeve, ki jih je vodil, potrdilo molitve.
14.* V Valencĳi (v Španĳi), blažena Ivana Maria Condesa Luch [kondésa luč],
devica, ki se je z gorečo ljubeznĳo in žrtvĳo posvetila pomoči potrebnim, dečkom in mladim delavkam, za katerih varstvo in vzgojo je ustanovila Kongregacĳo delavskega varstva Služabnic od Brezmadežnega spočetja.
15. V Rimu spomin svete Priscile.

******

16. V Cherzery-ju [šérserĳu], spomin blaženega Teobalda, meniha, ki je iz mogočnega in bogatega postal ubog in se je pridružil Kristusovim ubožcem.

17. ������
1. Spomin svetega Antona, opata, ki je po izgubi staršev sprejel evangeljska vodila in razdal revežem vse imetje, ter se umaknil v puščavo pri Tebajdi v Egiptu,
kjer je začel asketsko živeti. Delal je za krepitev Cerkve, sprejemal, v preganjanju cesarja Dioklecĳana, spoznavalce vere, ter podpiral svetega Atanazĳa proti
arĳancem. Imel je toliko učencev, da se je imenoval oče menihov.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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2. V Kapadókĳi (v današnji Turčĳi), sveti: Speusíp, Elasíp, Melasíp, bratje in njihova stara mati Leoníla, mučenci.
3. V Osroéni (danes na ozemlju med Turčĳo in Sirĳo), spomin svetega Julĳána,
asketa, po domače Saba, to je starček imenovan, ki je začasno zapustil priljubljeno samoto, čeprav je sovražil hrušč mesta, da je pri Antiohĳi marljivo pobĳal herezĳe pristašev arĳanizma.
4. V mestu Die [dí] (v lyonski Galĳi, v današnji Francĳi), sveti Marcel, škof, branitelj mesta, ki je bil izgnan od arĳanskega kralja Evrika, ker je ohranjal katoliško vero.
5. Pri Bourgesu [búržu] (v Akvitánĳi), sveti Sulpícĳ, s priimkom Pĳ, škof, ki je bil
iz kraljevske hiše. V škofovstvu ni imel nič ljubšega, kot skrbeti za uboge.
6.* Na Bavarskem, sveti Gamelbert, duhovnik, ki je svoje premoženje izročil
Uthonu, od katerega je prejel sveti krst, da je ustanovil me�enski samostan.
7.* Pri Frejusu [frédžisu] (v Provansi, v Galĳi), sveta Rozalina, priorica kartuzijanskega samostana Celle Robaud [sel robód], ki je blestela po odpovedi sebi,
hrani, spanju, ter po strogosti.
8. V mestu Tocolatlan [tokolatlán] (v Mehiki), sveti Januárĳ Sánchez Delgadillo
[sánčes delgadíljo], duhovnik in mučenec v Mehiškem preganjanju.
******
9. V Récĳi, spomin blaženega Algota, škofa, ki je postal iz klervojskega meniha
škof in je za njemu izročene Rečane skrbel z izredno čuječnostjo.

18. ������
1. V Kartágini (v današnji Turčĳi), sveti mučenci: Sukcess, Pavel in Lúcĳ, ško�e,
ki so bili prisotni na koncilu, ki je bil v tem mestu. Trpeli so pod cesarjem Décijem.
2. V Niceji (v Bitínĳi, v današnji Turčĳi), sveti: Koskónĳ, Zenon in Melaníp, mučenci.
3. Pri Foixu [fuáju] (v narbonenski Galĳi, v današnji Francĳi), smrt svetega Voluzĳána, tourskega škofa, katerega so Goti ujeli, in je umrl v pregnanstvu.
4. V Rimu, spomin svete Priske, po kateri se imenuje bazilika na aventinskem
griču, ki je posvečena Bogu.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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5. V samostanu Lure (v Burgúndĳi, v današnji Francĳi), sveti Deíkol, opat, po
narodnosti Irec in učenec svetega Kolumbána, ki je, po pripovedovanju, ustanovil ta samostan.
6.* V Ferrari (v Emílĳi), blažena Beatrika d´‘Este, nuna, ki se je po smrti moža odpovedala vojvodstvu sveta in se posvetila Bogu po pravilu svetega Benedikta
v samostanu, ki ga je ustanovila.
7. Pri Budimpešti (na Ogrskem), sveta Marjeta, devica, hči kralja Bela IV., ki so jo
starši posvetili Bogu zaradi osvoboditve domovine od Tatarov. Kot otrok je bila
izročena nunam dominikanskega reda. Že dvanajstletna se je tako vsa izročila
Gospodu z redovno zaobljubo, da se je neumorno trudila postati podobna križanemu Kristusu.
8.* V Cremoni [kremóni] (v Lombardíji), sveti Fácĳ, zlatar, ki se je iz veronske domovine preselil semkaj, ter se zelo posvečal pokori, romarjem in tolažbi bolnikov.
9.* V Morbegnu [morbenj] (na Alpah), blaženi Andrej iz Peschiere [peskiére]
Grego, duhovnik iz Reda pridigarjev (dominikancev), ki je peš prehodil vso pokrajino, skromno živel po načinu ubogih, ter bratsko spravljal duhove vseh.
10.* V Aquili (v Abruzzu), blažena Kristina (Ma�hia) Ciccarelli, devica iz Reda
svetega Avguština.
11.* V Braunsbergu (v Prúsĳi), blažena Regína Protmann, devica. Zavzeta za
uboge, se je posvečala predvsem službi ubogih in ustanovila Kongregacĳo sester svete Katarine.
12.* Pri Avrilli (pri Angersu [anžéru], v Francĳi), blažene: Felicita Pricet [prisé],
Monika Pichery [pišéri], Karola Lucas [liká] in Viktórĳa Gusteau [kustó], mučenke, ki so bile zaradi sovraštva do krščanske vere med francosko revolucĳo
s svinčenimi biči pretepene.
13.* V Cascii [kaši] (v Umbrĳi), blažena Maria Terezĳa (Maria Joanna) Fasce,
opatinja samostana Reda svetega Avguština, ki je združevala askezo in kontemplacĳo z delom za romarje in uboge, ter s prehranjevanjem potrebnih.
******
14. V Pontu, rojstni dan za nebesa svetih mučencev Mozéja in Amónĳa, ki so ju
med vojaško službo najprej določili za delo v rudnikih in končno sežgali.
15. V Španĳi, spomin blaženega Mihaela, duhovnika in montezĳskega redovnika, ki so ga prĳeli neverniki zaradi Kristusovega nauka in živega sežgali.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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19. ������
1. V Smirni (v Mali Azĳi, v današnji zahodni Turčĳi), trpljenje svetega Germánika, mučenca Filadelﬁje, ki je bil v času cesarjev Marka Antonína in Lúcĳa Avrelija, učenec svetega Polikarpa, ki je šel pred njim v mučeništvo. Ko je bil od sodnika obsojen, v cvetoči milini prve mladosti, je z Božjo pomočjo pregnal strah pred
zverjo, njemu pripravljeno, katero je sam izzval.
2. Pri Spoletu (v Umbrĳi), sveti Poncĳán, mučenec, ki je bil v času cesarja Antonína Pĳa, silno pretepen s šibami in slednjič preboden z mečem.
3. Na Kornelĳski cesti ob trinajstem miljniku, na pokopališču ad Nymphas, sveti: Márĳ, Marta, Audífaks in Abak, mučenci.
4. Spomin svetega Makárĳa Velikega, duhovnika in opata samostana Skete v Egiptu, ki je umrl svetu in sebi, živel samo za Boga, kar je tudi svoje učil.
5. Spomin svetega Makárĳa, s priimkom Aleksandrĳski, duhovnika in opata pri
gori Skete v Egiptu.
6. V Lodi-ju (v Italĳi), spomin svetega Bassĳána, škofa, ki se je, skupaj s svetim
Ambrožem Milanskim, močno boril za to, da je ubranil svojo čredo od arĳanske
herezĳe, ki je še bila tam.
7. V Comu [kómu] (v Lombardíji), sveti sestri in devici Liberáta in Faustína, ki
sta ustanovili samostan svete Marjete.
8.* V Dreuxu [dréju] (pri Chartresu [šártru] v Névstrĳi), sveti Launomár, opat
corbionskega samostana, ki ga je ustanovil v puščavi Perche [pérš].
9. V Raveni, sveti Janez, škof. Ko se je med lombardĳsko vojno pretresla vsa Italĳa, je zelo dobro skrbel za potrebe Cerkve, kot poroča papež sveti Gregor Veliki, kateremu je poslal knjigo Pastoralno pravilo.
10.* V Rouenu [ruánu] (v Névstrĳi), sveti Remígĳ, škof, brat kralja Pipina, ki je
s preudarno delavnostjo skrbel za petje psalmov po rimskem načinu.
11.* Na otoku Korfu (v Grčĳi), sveti Arsénĳ, škof, ki je bil pozoren pastir čredi in
vdan nočni molitvi.
12.* V Hispali (na Španskem), blaženi Marcel Spínola y Maestre, škof, ki je ustanovil delavske krožke za napredek človeške družbe, se boril za resnico in pravico in odprl svojo hišo potrebnim.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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******
13. V Klervoju, pogreb redovnika Henrika, s priimkom Grbavec (Contractus), ki
je po zaslugi našega očeta Bernarda iz velikega grešnika postal velik svetnik.
14. V Hennegau-u, spomin častite device Beatrike, ki je v samostanu, katerega je
sama sezidala, prejela cistercĳansko obleko in sveto umrla.

20. ������
1. Sveti Fabĳán, papež in mučenec, ki ga je Bog poklical iz laičnega stanu v škofovsko službo, in je dajal slavni zgled vere in kreposti. Trpel je med preganjanjem cesarja Décĳa; glede njegovega boja mu čestita sveti Ciprĳan. Pri vodstvu
Cerkve je dal neoporečno in slavno pričevanje. Njegovo telo je bilo na ta dan pokopano na Kalistovem pokopališču v Rimu ob Apĳski cesti.
2. Sveti Sebastĳán, mučenec, rojen v Milanu (v Italĳi). Kot poroča sveti Ambrož,
je odpotoval v Rim v najhujših preganjanjih in tam trpel; tako je dosegel v mestu, kamor je prišel kot gost, bivališče večne nesmrtnosti. Njegov pogreb je bil še
istega dne, prav tako v katakombah v Rimu.
3. Pri Antinoi v Tebájdi (v Egiptu), sveti Askal, mučenec, ki se pred predsednikom ni bal groženj, marveč se je bolj bal zaničevati Kristusa, ter bil potem, po
mnogih mučenjih, vržen v reko.
4. V Nicéji (v Bitínĳi, v današnji Turčĳi), sveti Neóﬁt, mučenec.
5. V Palestini, sveti Evtímĳ, opat, po narodnosti Armenec. Od otroštva Bogu posvečen, je prišel v Jeruzalem, in ko je preživel mnogo let v puščavi, je do konca življenja ostal trden in dejaven v ponižnosti in ljubezni, ter je v pokori slaven umrl.
6. V Worcestru [vústru] (v Anglĳi), sveti Wulfstan, škof, ki je bil povišan iz samostana na ta škofovski sedež. Povezal je meniške navade z pastoralno gorečnostjo, zelo se je posvečal obiskovanju župnĳ, ustanavljanju cerkva, pospeševanju znanosti in grajanju prodajanja služb.
7.* V Coltibuoni [koltibvóni] (v Toskáni), blaženi Benedikt Ricasoli, puščavnik
iz Kongregacĳe valombrozĳancev.
8.* Na Finskem, sveti Henrik, škof in mučenec, rojen na Angleškem, ki je prejel
v vodstvo upsalsko Cerkev. Z vsemi močmi se je posvetil evangelizacĳi Fincev;
slednjič je bil kruto preboden od morilca, katerega je, v skladu s cerkveno disciplino, poskušal spreobrniti.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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9. V Messini (na Sicílĳi), sveta Evstóhĳa Calafato, devica, opatinja iz Reda svete Klare, ki se je z vsem trudom predala obnovitvi prvotne redovne discipline in
hoje za Kristusom po izročilih svetega Frančiška.
10. V Seulu (v Koreji), sveti Štefan Min Kuk-ka, mučenec, ki je bil kot katehet
v ječi zadavljen zaradi krščanske vere.
11.* V Casorĳi [kasórĳi] (blizu Neaplja, v Italĳi), blažena Marĳa Kristina od Brezmadežne (Adelheida) Brando, devica, ki je svoje življenje posvetila učenju krščanskih dečkov. Ustanovila je Kongregacĳo sester Žrtve zadoščevalk od Jezusovega Zakramenta, s čimer je zelo poživila češčenje svete Evharistĳe.
12. * V samostanu Mount Saint Bernard (pri Leicestru [lejsestru], na Angleškem),
blaženi Ciprĳan (Mihael) Iwene Tansi, duhovnik iz Reda cistercĳanov, ki je bil
rojen na ozemlju Onitša v Nigérĳi. Še kot deček je, proti volji družine, sprejel krščansko vero in ko je postal duhovnik, se je z veliko vnemo izročil pastoralnemu
delu, ter zaslužil končati sveto življenje s sveto smrtjo.
******
13. V Rimu, ob Kornelĳski cesti, spomin svetih mučencev: Márĳa in Marte, ter
njunih sinov Avdifáksa in Habakuka, perzĳskih plemičev, ki so v času cesarja Klavdĳa prišli v Rim molit. Potem, ko so jih bičali, mučili z natezalnico, z ognjem, z železnimi kremplji in jim odrezali roke, so Marto utopili, ostale pa obglavili in njihova telesa sežgali.
14. V Kambrónu (v Hennegau-u, v severni Nemčĳi), spomin blaženega Danila,
prvega opata tega samostana, moža čudovite ponižnosti, vzdržnosti in čistosti.
15. V Sitoju, pogreb Galterja, devetnajstnega opata, ki je s posebno božjo milostjo pasel Kristusovo čredo vsega reda.

21. ������
1. Spomin svete Neže, device in mučenke, ki je še kot deklica prenesla v Rimu najvišje pričevanje vere in posvetila naslov čistosti z mučeništvom; kajti taka
mladost je premagala tudi tirana, ter pridobila zelo veliko občudovanje pri ljudeh in Bogu pridobila še večjo slavo. Na ta dan se slavi pogreb njenega telesa.
2. Spomin svetega Públĳa, škofa Atencev, ki je z mučeništvom dal pričevanje za
Kristusa.
3. V Tarragóni (tostran Španĳe), trpljenje svetih mučencev: Fruktuóza, škofa,
Avgúrĳa in Evlógĳa, njegovih dĳakonov, ki so bili pod cesarjema Valerjánom in
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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Galĳénom odvedeni v amﬁteater. Po priznanju vere pred prokuratorjem Emilijánom, kjer je škof, v prisotnosti vernikov, z jasnim glasom molil za mir Cerkve,
so dopolnili mučeništvo in vrženi v ogenj, molili na kolenih.
4. V Troyesu (v lyonski Galĳi, v današnji Francĳi), sveti Pátrokel, mučenec.
5. V Pávĳi (v Ligúrĳi), sveti Epifánĳ, škof, ki je v času vpada barbarov delal za
spravo ljudstev, za odkup jetnikov in tudi za ureditev same države, ki je bila vsa
v neredu.
6. V gorah okoli jezera v Zürichu [cirihu] (v Švici), sveti Meinrad [majnrád], duhovnik, ki je bil najprej menih, potem je živel puščavniško življenje, nazadnje so
ga ubili razbojniki.
7.* Na gori Mercurio [merkúrio] (v Basilicati [bazilikáti]), sveti Zaharíja, z imenom Angelski, učitelj meniškega življenja.
8.* V Londonu (na Angleškem), blažena: Edvard Stransham in Nikolaj Wheeler
[víler], duhovnika in mučenca, ki sta bila pod kraljico Elizabeto I. zaradi duhovništva obsojena na smrt, ter pretrpela mučeništvo v Tiburnu.
9. V Londonu (na Angleškem), sveti Albán Roe [rou], iz Reda svetega Benedikta, in blaženi Tomaž Green [grín], duhovnika in mučenca, ki sta bila pod kraljem
Karlom I. v Tiburnu hkrati obešena na vislice. Prvi po sedemnajstih letih ječe,
drugi po štirinajstih letih in sta bila že oslabljena od starosti.
10.* V samostanu Beniganim (v pokrajini Valencĳi, na Španskem), blažena Jožefa Maria od svete Neže, devica iz Reda bosonogih Avguštincev.
11.* V Lavalu (v Francĳi), blaženi: duhovnik Janez Krstnik Turpin du Cormier
[terpén di kormĳé] in trinajst tovarišev, mučencev, ki so bili v francoski revoluciji obglavljen zaradi trdne zvestobe veri Katoliške Cerkve.
12. V pokrajini Daegu v Koreji, sveti mučenec Janez Ji Jun-il, družinski oče, poljedelec in katehist. Ko je premagal bičanje in izvinjenje udov in ostal stanoviten
v krščanski veri, je dosegel z obglavljenjem mučeništvo, kot zadnja žrtev preganjanja, izvršeno v tem narodu.
******
13. V Auxerre (Okséru), spomin blaženega Hugona, škofa, ki je bil iz opata v Pontignyju (Pontinĳu) izvoljen za škofa in je svojo službo pogumno opravljal.
14. V Klervoju, spomin blaženega Galfréda, redovnika, ki je širil red po raznih
krajih in je milostno, na rokah našega očeta Bernarda, odšel h Gospodu.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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15. V Salsínĳi (pri Namuérju, v južni Belgĳi), smrt blažene Neže, žene in redovnice, sestre blažene žene Julĳane Kornelĳenske.

22. ������
1. V Zaragozi [saragósi] (v Španĳi), sveti Vincéncĳ, diakon in mučenec, ki je pretrpel ječe, lakoto, mučila in razžarjene plošče med preganjanjem cesarja Dioklecĳana. Nepremagan je odletel v nebesa po plačilo mučeništva v Valencĳi na
Španskem.
2. Prav tako v Zaragozi [saragósi] (v Španĳi), spomin svetega Valérĳa, škofa, ki
je bil navzoč na prvem koncilu v Elviri in odpeljan v izgnanstvo v Valencĳo, skupaj s svetim Vincencĳem.
3. V Novari (v Italĳi), sveti Gaudéncĳ, ki je bil tam prvi škof.
4. V Sergiopolu (v Perzĳi), trpljenje svetega Anastázĳa, meniha in mučenca, ki
je bil kaznovan z mnogimi kaznimi, katere je s sedemdesetimi tovariši pretrpel
v palestinski Cezareji od Cosroa, perzĳskega kralja in bil blizu reke zadavljen in
obglavljen.
5. V samostanu Romans (pri reki Isere na Alpah), pogreb svetega Bernarda, vienenskega škofa, ki se je iz vojaške službe cesarja Karla Velikega, podal v vojaško
službo Kristusu. Razdal je bogastvo, prejeto od očeta, šel med revne in zgradil
dva samostana pri Ambronay-u in Romansu. Tam je končal tek življenja.
6. V Sori v Lacĳu (v Italĳi), sveti Dominik, opat, ki je v raznih krajih Italĳe ustanavljal samostane in s svojim reformatorskim duhom tudi druge privedel k urejenemu življenju.
7.* V Pisi (v Etrúrĳi), blažena Maria Mancini, ki je kot dvakratna vdova, oropana
otrok, po prigovarjanju svete Katarine Sienske, ustanovila skupno življenje v Samostanu svetega Dominika, katerega je vodila deset let.
8.* V Comu [kómu] (v Lombardíji), blaženi Anton della Chiesa, duhovnik iz
Reda pridigarjev, ki je v nekaterih samostanih reda vzpostavil meniško življenje, s prizanesljivostjo izboljševal človeško krhkost in jo krepko poboljšal.
9.* V Londonu (na Angleškem), blaženi Viljem Patenson, duhovnik in mučenec, ki je bil pod kraljico Elizabeto I. zaradi duhovništva obsojen na obglavljenje.
Tudi v ječi je spravil s Cerkvĳo šest zapornikov. Slednjič je v Tiburnu, razmesarjen z železom, dokončal mučeništvo.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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10. V Vietnamu, sveta: Frančišek Gil de Federich in Matej Alonso de Leziniana,
duhovnika in mučenca iz Reda pridigarjev (dominikancev), ki sta za časa vladanja Trinha Doanha pretrpela slavno smrt. V samih vezeh sta z neprestanem pridiganjem učila evangelĳ in bila nazadnje prebodena z mečem.
11. V Rimu, sveti Vincencĳ Pallo�i, duhovnik, ustanovitelj Družbe katoliškega
apostolata, ki je s pisanjem in deli spodbujal vse krščene v Kristusu h poklicanosti, da neutrudno delajo za Cerkev.
12.* V Bordeaux-u [bordóju] (v Galĳi), blaženi Viljem Jožef Chaminade [šamenád], duhovnik, ki se je trudil, da bi zbral laične vernike za pospeševanje čaščenja Blažene Device Marĳe in za pospeševanje zunanjih misĳonov. Zaradi tega je
ustanovil Inštitut Hčera Marĳe Brezmadežne in Družbo Marĳe.
13.* V pokrajini Junín [hunín] de los Andes (v Argentini), blažena Laura Vicuňa [vikúnja], devica, ki je bila rojena v mestu svetega Jakoba v Čilu. Podarila se
je Bogu v trinajstem letu starosti, za spreobrnjenje matere, kot učenka v Inštitutu Marĳe Pomočnice.
14.* V Castelle�u [kasteletu] del Garda (v Italĳi), blaženi Jožef Nascimbeni [nasimbeni], duhovnik, ustanovitelj Inštituta Malih sester Svete družine.
15.* Na Dunaju (v Avstrĳi), blaženi Ladislav Ba�hyány-Stra�mann [batjáni štratman], ki je kot družinski oče, s svetostjo življenja in deli, pričeval za evangelĳ,
tako v družini, kot tudi v civilni družbi. Ime in dostojanstvo je cenil na pravi krščanski način, ter se z veliko ljubeznĳo trudil pomagati bolnikom, za katere je
ustanovil bolnišnice, kjer je, ob preziranju nečimrnosti, sprejemal samo uboge
in revne.
******
16. Istega dne, v mestu Embrénu, spomin svetih mučencev: Vincencĳa, Oróncĳa
in Viktorja, v času cesarja Dioklecĳana.
17. V nemškem samostanu Himmerod, spomin blaženega Válterja, meniha, ki je
s posebno pobožnostjo častil sveto Bogorodico.
18. V brabantskem samostanu Vilarĳu (v Belgĳi), smrt blaženega Henrika, ki je
iz bogatega in plemenitega postal ubog in ponižen.

23. ������
1. V Cezareji (v Mavretánĳi, v današnji Alžirĳi), sveta mučenca: Severĳán in Akvila, soproga, ki sta bila sežgana v ognju.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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2. V Rimu ob Nomentanski cesti, na pokopališču Magiore, sveta Emerencĳána,
mučenka.
3. V Anciri (v Galácĳi, v današnji Turčĳi), sveta: Klemen, škof, in Agathángel,
mučenec.
4.* V Teanu (v Kampánĳi), spomin svetega Amázĳa, škofa.
5. V Toledu (na Španskem), sveti Ildefóns, škof, ki je bil, kot menih in predstojnik samostana, izvoljen za škofa in je v lepem jeziku napisal mnoge knjige, ter
uvedel izdatne liturgične molitve in častil Blaženo Marĳo, Božjo Porodnico in
vedno Devico s čudovito pobožnostjo.
6.* V Dampiérri (pri mestu Besançon [besansón] v Burgúndĳi, v današnji Franciji), sveti Maimbód, ki je, po rodu Irec, postal romar in puščavnik in bil ubit verjetno od roparjev.
7. V Seulu (v Koreji), sveti Andrej Chong (Tyong) Hwa-gyong, katehist in mučenec, ki je pomagal svetemu škofu Lavrencĳu Imbert. Svojo hišo je naredil za zatočišče kristjanov, zato je bil divje preboden in slednjič v ječi obešen.
******
8. V Filipih (v Grčĳi), spomin blaženega Pármena, ki je bil eden izmed sedmih
diakonov. Predan božji milosti, je z globoko vero izvrševal službo oznanjevanja, ki so mu jo bratje izročili in je pod cesarjem Trajanom dosegel slavo mučeništva.
9. Pri mestu Antíani, spomin svetega Askla, učenca, ki so ga najprej kruto mučili,
tako da so ga obesili, ga nato s plameni ob straneh žgali, in nazadnje vrgli v reko, kjer je svojo čisto dušo izročil Bogu.
10. V Nemčĳi, spomin blaženega Bernarda, opata v samostanu Marienfeld, ki je
na Livónskem s čudeži oznanjal sveti evangelĳ in bil v Lehalu posvečen za škofa.
11. V Frízĳi (v severni Nemčĳi), spomin blaženega Gvidona, opata, ki je sveto
umrl v samostanu Blom Kamp.

24. ������
1. Spomin svetega Frančiška Saleškega, škofa v Ženevi (v Švici) in cerkvenega učitelja, ki je, kot pravi pastir duš, privedel mnogo bratov v katoliško skupnost, od nje
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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ločenih, ter skupaj s Ivano Šantalsko ustanovil Red obiskanja. Živeč v ponižnosti pa
je v Lyonu, izročil dušo Bogu 28. decembra in bil na ta dan pokopan v Annecyju.
2. V mestu Foligno [folínjo] (v Umbrĳi), sveti Felicĳán, ki se smatra za prvega
škofa v tej pokrajini.
3. V mestu Troyes [trói] (v lyonski Galĳi, v današnji Francĳi), sveti Sabinĳán,
mučenec.
4. V Antiohĳi (v Sirĳi, v današnji Turčĳi), trpljenje svetega Bábila, škofa, ki je za
časa cesarja Decĳa prejel slavni konec življenja, potem ko je pogosto v železnih
verigah, v katerih je ukazal, da se pokoplje njegovo telo, slavil Boga s svojim
trpljenjem in mučenjem. Poročajo, da so z njim trpeli trĳe dečki, namreč Urban,
Prolidĳán in Epolónĳ, katere je poučil v Kristusovi veri.
5. V Cingolu [číngolu] (v Marche, v Italĳi), sveti Exsuperánt, škof.
6.* V Binacu (blizu Milana, v Lombardíji), blažena Pavla Gambara Costa, vdova, ki je, vpisana v Tretji red svetega Frančiška, potrpežljivo prenašala nasilnega moža in ga privedla do spreobrnjenja, ter neprestano izvrševala ljubezen do
ubogih.
7.* V Londonu (na Angleškem), blažena mučenca: Viljem Ireland [ajrlend], duhovnik iz Jezusove družbe, in Janez Grove [grouv], njegov služabnik, ki sta pod
kraljem Karlom II., lažno obtožena izdajstva, v Tiburnu pretrpela mučeništvo za
Kristusa.
8.* V vasi Sainville [senvíl] (blizu Chartresa [šártra] v Francĳi), blažena Maria
Pousepin, devica, ki je za pouk deklic in za pomoč revnim in bolnim, dušnim
pastirjem v pomoč, ustanovila Inštitut dominikanskih sester ljubezni darovanja
blažene Device Marĳe.
9.* V vasi Pratulín (v pokrajini Siedlce na Poljskem), blaženi Vincencĳ Lewoniuk
in dvanajst tovarišev, mučencev, ki niso hoteli zapustiti katoliško Cerkev, ne zaradi groženj, ne zaradi prilizovanja. Zavrnili so, da bi izročili ključe svoje župnije. Bili so kot neoboroženi ubiti ali do smrti ranjeni.
10.* V Rimu, blaženi Timotej (Jožef) Giaccardo [džákardo], duhovnik, ki je v Sveti Družbi od svetega Pavla pripravil mnogo učencev za oznanjevanje evangelĳa
svetu s tem, da je uporabljal družbena komunikacĳska sredstva.
******
11. V mestu Neocezareji, spomin svetih mučencev: Mardónĳa, Musónĳa, Evgenija in Metéla, ki so jih vrgli v ogenj, njihove ostanke pa stresli v reko Aks.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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12. Na Irskem, spomin svetega Felikasa, ki je iz geriponskega meniha postal osarienski škof.
13. Pri Mainzu, spomin blaženega Teobalda, eberbaškega opata, moža izrednega samozatajevanja.

25. ������
1. Praznik spreobrnjenja apostola Pavla, kateremu se je sam Jezus razodel pri
Damasku, ko je potoval in še grozil s smrtjo Gospodovim učencem, ter ga izbral,
da bi, poln Svetega Duha, oznanjal poganom evangelĳ zveličanja. Mnogo je pretrpel za Kristusovo ime.
2. Spomin svetega Ananíja, ki je, kot kristusov učenec v Damasku, krstil spreobrnjenega Pavla.
3.* V Puteoli (v Kampánĳi), sveti Artémat, mučenec.
4. V Kartágini (v današnji Tunizĳi), sveti Agilej, mučenec, na katerega rojstni dan
je imel v njegovi baziliki sveti Avguštin o njem nagovor za ljudstvo.
5. V Naciánzu (v Kapadókĳi, v današnji Turčĳi), rojstni dan za nebesa svetega
Gregorĳa, škofa, katerega spomin se praznuje drugega januarja.
6. Spomin svetega Bretanióna, škofa v Konstanci (v Skítĳi, v današnji Romunĳi),
ki je pod arĳanskim cesarjem Valentom, kateremu se je močno upiral, zaslovel
s čudovito svetostjo in z gorečo vero.
7. V Tabennísi (v Tebájdi, v Egiptu), sveti Palémon, puščavnik, ki se je posvečal
molitvi in pogosti pokori. Bil je učitelj svetega Pahomĳa.
8. V Clermont-Ferrandu [klermón feránu] (v Akvitánĳi), sveta: Prejékt, škof, in
Amarín, božji mož, ki sta bila oba ubita od veljakov tega mesta.
9. V Marchiennesu [maršinézu] (v Flándrĳi, v današnji Francĳi), sveti Popó, stavelotski in malmedyski opat, ki je razširjal clunyjsko [klinĳsko] disciplino v mnogih samostanih Lotaríngĳe.
10.* V Ulmu (na Švabskem, v Nemčĳi), sveti Henrik Suso, duhovnik iz Reda pridigarjev (dominikancev), ki je potrpežljivo prenašal nevšečnosti in brezštevilne
bolezni. Napisal je traktat o večni modrosti in stalno pridigal o predobrem Jezusovem imenu.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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11.* V Amandoli (v Marche, v Italĳi), blaženi Anton Migliorati, duhovnik iz
Reda puščavnikov svetega Avguština.
12.* V Mantovi (v Lombardíji), blažena Archangela (Eleonóra) Girlani, devica
Karmeličanskega reda, priorica samostana Parmensis in ustanoviteljica mantovske skupnosti.
13.* V Tortósi (na Španskem), blaženi Emanuel Domingo y Sol, duhovnik, ki je
ustanovil duhovniško družbo: Delavci za pospeševanje duhovniških poklicev.
14.* V Alexandrĳi (v Italĳi), blažena Maria Antonĳa (Teresa) Grillo, redovnica, ki
je potem, ko je postala vdova, prodala vse kar je imela, usmiljeno spremljala potrebe ubogih in ustanovila Kongregacĳo Malih sester od Božje Previdnosti.
15.* V koncentracĳskem taborišču Dachau (blizu Münchna na Bavarskem,
v Nemčĳi), blaženi Anton Świadek [švjadek], duhovnik in mučenec, ki je v času
vojne prejel nevenljiv venec, ko je branil vero pred pristaši naukov, ki so zanikali vsako človeško in krščansko dostojanstvo.
******
16. V mestu Gavalitano, spomin svetega Severĳána, škofa, moža čudovite svetosti in učenosti.
17. V Vilarĳu na Brabantskem (v Belgĳi), smrt blaženega Janeza, konverza.
18. Istega dne na Nemškem, slava častitljive Katarine, cistercĳanske nune.

26. ������
1. V Sitóju (v Burgúndĳi), slovesni praznik naših svetih očetov Roberta, Alberika
in Štefana Hardinga, ki so ustanovili Cistercĳanski red in ga postavili pod častno ime in varstvo Blažene Device Marĳe. Sveti Robert, opat, je iskal bolj preprosto in strogo meniško življenje. Bil je ustanovitelj in neutrudljivi voditelj menihov, pa tudi predstojnik puščavnikov ter odličen reformator meniške discipline.
Ustanovil je, kot prvi opat, samostan v Molesmu [Molému], kamor se je pozneje vrnil iz novo ustanovljenega Sitoja, in tam tudi v miru zaspal v visoki starosti.
Sveti Alberik, opat, ki je prišel med prvimi menihi iz Molesme-a v Novi samostan – Sito, katerega je potem vodil kot izvoljeni opat in se skrbno trudil za meniška pravila, kot resnični ljubitelj Pravila in bratov. Sveti Štefan Harding, opat,
je prišel v Novi samostan – Sitoj iz Molesme-a z drugimi menihi in je načeloval temu samostanu kot njegov tretji opat. Ustanovil je brate konverze, sprejel je
Bernarda s tridesetimi tovariši, ter ustanovil dvanajst samostanov, katere je povezal z vezjo Postave ljubezni (Carta Caritatis), da ne bi bilo nesoglasja med nji… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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mi, ampak bi menihi živeli v eni ljubezni, po enem Pravilu in po podobnih navadah. Bil je ljubitelj tega kraja in meniške skupnosti.
2. Spomin svetih škofov Timóteja in Tita, ki sta bila učenca svetega apostola Pavla in njegova pomočnika v apostolatu. Prvi je načeloval efeški Cerkvi, drugi pa
kretski. Njima so bila napisana pisma, ki nudĳo modre spodbude za pouk pastirjem in vernikom. V našem redu se praznujeta na jutrišnji dan, zaradi slovesnega praznika ustanoviteljev.
3. V Hippóni (v Numídĳi, v današnji Alžirĳi), sveti Teógen, mučenec, o katerem
je pridigal sveti Avguštin.
4.* Pri Betlehemu (v Judeji), smrt svete Pavle, vdove iz plemenitega rodu senatorjev, ki se je odpovedala svetu in razdelila premoženje revežem in se napotila
k Gospodovim jaslicam z blaženo devico Evstahĳo, njeno hčerjo.
5.* V Jeruzalemu, sveti: Ksenofón in Marĳa, ter njuna sinova Janez in Arkádĳ, ki
so se odpovedali senatorskemu dostojanstvu in zelo velikim posestvom. Z enako gorečnostjo so sprejeli meniško življenje, verjetno v Sveti deželi.
6.* V škoﬁji Nidaros (na Norveškem), sveti Avguštin (Eystein) Erlandsson, škof,
ki je pred knezi zelo branil njemu izročeno Cerkev in jo z veliko marljivostjo
pomnožil.
7.* V Angersu [anžéru] (v Galĳi), blažena Maria de la Dive, mučenka, ki je bila,
ko je postala vdova, obglavljena v francoski revolucĳi zaradi zvestobe Cerkvi.
8.* Blizu Münchna (na Bavarskem, v Nemčĳi), blaženi Mihael Kozal, vladislavski pomožni škof in mučenec, ki je zaprt v taborišču Dachau zaradi obrambe
vere in svobode Cerkve, pod zločinskim režimom nacistov, po treh letih nezlomljive potrpežljivosti, dopolnil mučeništvo.
******
9. V starem frízĳskem samostanu, spomin častitega Ulbolda, konverza.
10. Na Poljskem, trpljenje svetih vitovetskih devic, ki so dale življenje za Kristusovo vero.

27. ������
1. Sveta Angela Merici [meriči], devica, ki je najprej prevzela habit Tretjega reda
svetega Frančiška in zbirala deklice, katere je poučevala o delih ljubezni, potem
pa je ustanovila žensko kongregacĳo z imenom Red svete Uršule, kateremu je
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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izročila nalogo živeti popolno v svetu, ter poučevati mladenke o Gospodovih
poteh. Slednjič je umrla v Brescii v Lombardíji.
2. V Sori (v Lácĳu, v Italĳi), spomin svetega Julĳána, mučenca, ki je verjetno trpel za časa cesarja Antonína.
3. Pri Le Mansu [lemánu] (v lyonski Galĳi, v današnji Francĳi), sveti Julĳán, ki se
smatra za prvega škofa tega mesta.
4.* V Bigugli (na otoku Korzika), spomin svete Devóte, device in mučenke.
5. V samostanu Beuvous [bevú] (v pokrajini Sisteron, v Galĳi), sveti Márĳ, opat.
6. V Rimu pri Svetem Petru, smrt svetega Vitaliána, papeža, ki je s posebnim trudom skrbel za zveličanje Angležev.
7.* V Ternodoru (v Burgúndĳi), smrt svetega Teodoríka, orleánskega škofa, ki je
umrl na potu k papežu pri Grobovih apostolov (ad limina).
8.* Pri Chartresu [šártru] (v Galĳi), smrt svetega Gilduína, diakona v Dolu v Bretánji, ki je bil še kot mladenič izvoljen za škofa in se je odpovedal tako veliki časti
pred papežem svetim Gregorjem VII. Ko se je potem vrnil iz Rima, je končal zemeljsko romanje v tej pokrajini zaradi mrzlice.
9.* V Teruani (prav tako v Galĳi), blaženi Janez, škof, ki je kot redovni kanonik
sprejel morinenski sedež, v katerem se je več kot triintrideset let upiral simonitom. Za kanonike in menihe je ustanovil osem samostanov.
10.* V Rivi San Vitale (blizu Coma [kóma], v Lombardíji), blaženi Manfréd Settala, duhovnik in puščavnik.
11.* V Angersu [anžéru] (v Galĳi), blažena Rozalĳa du Verdier de la Soriniere,
devica in mučenka v samostanu Calvarĳa istega mesta, ki je bila med divjanjem
francoske revolucĳe obglavljena zaradi sovraštva do krščanske vere.
12. Pri Mengu (v Ugandi), trpljenje svetega Janeza Marĳe, zaradi zrelosti duha
imenovanega Muzei ali Starček, ki je postal kristjan kot služabnik kralja in ni hotel bežati pred preganjanjem, ampak je po svoji volji izpovedal vero v Kristusa
prvemu ministru kralja Mwenga, zaradi česar je bil obglavljen kot zadnja žrtev
tega preganjanja.
13. V mestu Gilet [hilét] (v provinci Valencĳa, v Španĳi), sveti Henrik de Osso y
Cervello [servéljo], duhovnik, ki je za vzgojo deklic ustanovil Družbo svete Terezĳe.
Iz te je bil pozneje odstavljen in je ostala leta preživel v samostanu frančiškanov.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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14.* V Kaunasu (v Litvi), blaženi Jurĳ Matulaitis, škof v Vilni in potem kot apostolski nuncĳ v Litvi, je ustanovil Kongregacĳo Marĳanskih klerikov ter Kongregacĳo ubožnih sester od Brezmadežnega početja Blažene Device Marĳe.
******
15. V Afriki, spomin svetega Ávita, mučenca.
16. V Parizu (v Francĳi), v nunskem samostanu svetega Antona, spomin častitljivega Brunóna, njihovega spovednika, ki je bil poslan v Grčĳo razširjat sveto
vero in je s čudovito gorečnostjo izročil svojo dušo Kristusu.
17. V Vilárĳu (v južni Belgĳi), pogreb Rémberta, konverza, ki je slavnejši po svetem življenju, kakor po plemenitem rodu, in je velel pohitel h Kristusu.

28. ������
1. Spomin svetega Tomaža Akvinskega, duhovnika iz Dominikanskega reda in
cerkvenega učitelja, ki je, obdarovan z najvišjimi darovi razuma, drugim izročil
odlično modrost z molitvami in spisi. Ko je šel na drugi lyonski ekumenski koncil, kamor ga je sklical papež blaženi Gregor X., je na poti sedmega marca umrl
v samostanu Fossanuova v Lácĳu in je bilo njegovo telo po mnogih letih preneseno v Toulouse [tulúz].
2. V samostanu Reom (pri Langresu, v Névstrĳi), sveti Janez, duhovnik, mož
vdan Bogu, ki je zbral menihe pod pravilom svetega Makarĳa.
3. Spomin svetega Jakoba, puščavnika v Palestini, ki se je zaradi pokore dolgo
skrival v grobu.
4. V Cuenci [kuénki] (v Novi Kastílĳi, v Španĳi), sveti Julĳán, škof, ki je, kot drugi škof po osvoboditvi mesta od Mavrov, razsvetlil Cerkev, razdal revežem premoženje Cerkve in vsakdanji živež zase pridobival z delom lastnih rok.
5.* Pri Svetem Fredianu (blizu Pize v Etrúrĳi), blaženi Bartolomej Aiutamicristo,
redovnik iz Reda kamaldulencev.
6.* V vasi Plevin (v Bretánji, v pokrajini Francĳe), blaženi Julĳán Maunoir [manuá], duhovnik iz Družbe Jezusove, ki se je 42 let vsega podarjal tako vasem, kakor mestom te province.
7. V mestu Mao-kou (v provinci Gui-žou, na Kitajskem), sveti: Agata Lin Žao,
devica, Hieronym Lu Ting-mei in Lavrencĳ Wang Bing, mučenci in katehisti, ki
so bili pod cesarjem Wen-zong-xian ovadeni kot kristjani in slednjič obglavljeni.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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8. V mestu Dai-jia-žuang (v provinci Šan-tung v južni Kitajski), sveti Jožef Freinademetz, duhovnik iz Družbe Verbistov, ki je neutrudljivo delal za evangelizacĳo v tej pokrajini.
9.* V mestu Picassent [pikasént] (v pokrajini Valencĳi, v Španĳi), blažena Maria
Alojzĳa Montesinos Orduňa [mentesínos ordúnja], devica in mučenka, ki je med
divjanjem preganjanja vere postala deležna Kristusove zmage v mučeništvu.
10.* V koncentracĳskem taborišču Harsk (blizu Tomska, v sibirĳski provinci Rusĳe), blažena Olímpĳa (Olga) Bidá, devica in mučenka iz Kongregacĳe sester
svetega Jožefa, ki je v času preganjanja vere, iz ljubezni do Kristusa, prenesla vsa
nasprotovanja.
******
11. V Fjérĳu (v Galĳi), spomin svetih mučencev: Tirca, Lévcĳa in Kalínika, ki so
jih v Décĳevem času na razne načine mučili. Prvega in zadnjega so obglavili,
srednjega je pozval nebeški glas in je izdihnil. Tako so pretrpeli mučeništvo.
12. V Aleksandrĳi (v Egiptu), spomin blaženega Cirila, škofa, slavnega branitelja katoliške vere.
13. V montjejskem samostanu, pogreb svetega Janeza, opata.
14. V langerskem okraju, spomin blaženega Bosónĳa, klervojskega meniha.
15. V Voisélu [vuazélu] (v Belgĳi), spomin blaženega Riharda, opata, čigar truplo je
bilo po smrti pod Aleksandrom III. preneseno po naročilu III. lateranskega koncila.

29. ������
1. V Edesi (v Osroéni, v današnji Turčĳi), sveta mučenca: Sarbélĳ, duhovnik, in
Bebája, njegova sestra, ki sta bila verjetno krščena od škofa Barsimeja in bila mučena za Kristusa.
2. V Rimu, ob Nomentanski cesti, rojstni dan za nebesa svetih vojakov Pápĳa in
Mavra, mučencev, katera je mestni načelnik Laodícĳ ukazal ob prvem priznanju Kristusa tolči s kamenjem po ustih, in jih nato ukazal vreči v ječo, pozneje jih
pretepati s palico in nazadnje bičati, dokler nista izdihnila.
3. V Perúgii [perúdžĳi] (v Umbrĳi), sveti Konstáncĳ, škof.
4. V Antiohĳi (v Sirĳi, v današnji Turčĳi), sveta Juventín in Maksimín, mučenca,
ki sta bila ovenčana z mučeništvom pod cesarjem Julĳanom Odpadnikom.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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5. V Trierju (v belgĳski Galĳi, v današnji Nemčĳi), sveti Valérĳ, škof, ki je bil drugi na tem sedežu.
6. Pri Antiohĳi (v Sirĳi, v današnji Turčĳi), sveti Afraát, puščavnik, ki je bil rojen
in vzgojen pri Perzĳcih. Šel je po potih modrih v Betlehem k Gospodu, se spreobrnil in šel v Edeso, se podal v majhno hišico in slednjič branil v Antiohĳi katoliško vero s pridiganjem in spisi proti arĳancem.
7.* V Bretánji, sveti Gildas, s priimkom Modri, opat, ki je pisal o padcu Bretánje,
objokoval nesrečo svojega ljudstva in karal pokvarjenost plemičev in duhovščine in, po pripovedovanju, ustanovil samostan v Rhuysu ob morju in umrl na
otoku Houat.
8. Pri Bourgesu [búržu] (v Akvitánĳi, v današnji Francĳi), sveti Sulpícĳ Severus,
škof galĳskih senatorjev, katerega modrost, pastoralno skrb in skrb za uvedbo
discipline, je hvalil sveti Gregor Tourski.
9.* V Firencah v Etrúrĳi, blažena Vilána de Bo�is, družinska mati. Ko je odstopila od posvetnega življenja, je zaprosila za habit Sester od Pokore svetega Dominika. Blestela je po premišljevanju križanega Kristusa in po strogosti življenja in
tudi na ulicah prosila miloščino za reveže.
10.* V mestu Bialystok (na Poljskem), blažena Bolesláva Marĳa Lament, devica, ki je zaradi sprememb v družbi ustanovila Kongregacĳo misĳonark od Svete Družine, za pospeševanje edinosti med kristjani, za pomoč zapuščenim in za
krščansko vzgojo deklic.
******
11. V Toajskem okraju, spomin svetega Salinĳána, ki so ga na ukaz cesarja Avrelĳa obglavili zaradi vere v Kristusa.
13. Istega dne v Trierju (v Nemčĳi), pogreb blaženega Valerĳa, učenca svetega
apostola Petra.
14. V nunskem samostanu svete Ágate, pogreb blaženega Karla, vilárĳskega
opata. Istega dne, ko je odložil breme vodstva, je sklenil tudi svoj zadnji dan.
15. V Salcineju pri Namuru [namíru] (v južni Belgĳi), spomin opatinje Himáne,
ki je sladki vonj svojega imena razširila daleč po svetu.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.

Januar

45

30. ������
1. V Jeruzalemu, sveti Matíja, škof, ki je mnogo trpel za Kristusa, slednjič se je
spočil v božjem miru.
2. V Edesi (v Osroéni, v današnji Turčĳi), sveti Barsiméj, škof, ki je bil verjeno bičan pod cesarjem Décĳem. Toda po končanem preganjanju je bil izpuščen iz ječe,
ter se preostali čas življenja popolnoma posvetil delu v njemu izročeni Cerkvi.
3. V Rimu, spomin svete Martine, kateri v čast je papež posvetil baziliko ob rimskem trgu.
4. V Chellesu [šélsu] pri Parizu (v Galĳi), sveta Batílda, ki je kot kraljica ustanovila samostane z Pravilom svetega Benedikta, po načinu Luxuela. Po smrti
Klódvika II. je prevzela vodstvo frankovskega kraljestva. Ko je zavladal sin, je
zadnja leta živela popolnoma po redovnemu pravilu.
5. V Maubeugi [mobendži] (v Névstrĳi), sveta Aldegúnda, opatinja, v času kralja Dagoberta.
6. V Pávĳi (v Lombardíji), sveti Armentárĳ, škof, ki je slovesno pokopal telo svetega Avguština v baziliki svetega Petra v Ciel d´Oru [sil deór], katerega je prenesel kralj Luitprand.
7. Trpljenje svetega Teóﬁla, s priimkom Mladenič, mučenca, ki je vodil brodovje kristjanov, ter bil ujet pri Cipru in pripeljan k Arunu, največjemu poglavarju
Saracenov. Ker se ni vdal niti z darili, niti z grožnjami, da bi zanikal Kristusa, je
bil obglavljen z mečem.
8.* V Burgosu (v Stari Kastílĳi, na Španskem), sveti Adelélm, opat, ki je svetišče
svetega Janeza skupaj z gostiščem spremenil v samostan.
9.* V Dublinu (na Irskem), smrt blaženega Frančiška Taylora [tejlora], mučenca,
ki je kot družinski oče trpel sedem let v ječi zaradi katoliške vere in dopolnil mučeništvo s težavami in starostjo pod kraljem Jakobom I.
10. V Viterbu (v Italĳi), sveta Hiacínta Marisco�i [mariskóti], devica iz Tretjega
reda svetega Frančiška, ki je petnajst let preživela v praznem veseljačenju, nato
je sprejela najstrožje življenje in ustanovila Društvo v tolažbo starih in za češčenje Svete Evharistĳe.
11.* V Turinu (v Italĳi), blaženi Sebastĳán Valfré, duhovnik iz Kongregacĳe oratorĳa, ki se je popolnoma predal pomoči revnim, bolnim in zaprtim v ječah, ter
s prĳateljstvom in ljubeznĳo mnoge pripeljal h Kristusu.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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12. V Seulu (v Koreji), sveti mučenec Pavel Ho Hyob, ki je bil kot vojak, zaradi
izpovedi vere, prĳet in mučen. Zaradi pomanjkanja moči je začel popuščati, toda
ker se je pokesal, je pred sodnikom takoj potrdil vero v Kristusa. Po dolgotrajni
ječi je zaradi udarcev umrl.
13. V Vietnamu, sveti Tomaž Khuong, duhovnik in mučenec, ki se je v preganjanju cesarja Tu Đuc odločno izpovedal za kristjana. Bil je vržen v ječo in bil, na
kolenih pred križem, s sekiro usmrčen.
14. V Guadalajari [huadalahári] (v Mehiki), sveti David Galván, duhovnik in
mučenec, ki je v mehiškem preganjanju dosegel slavni venec, ubit brez sodbe
s svinčenkami od vojaka, ker je branil svetost zakona.
15.* V Malonni (v Belgĳi), sveti Mucĳán Marĳa (Alojzĳ) Wiaux [vĳó], brat Šolskih kristjanov, ki se je skoraj vse življenje zelo vestno in vedno vesel posvetil
vzgoji mladeničev.
16.* V samostanu svetega Benedikta v Maredsousu [maresúsu] (prav tako v Belgĳi), blaženi Kolumba (Jožef) Marmion, ki je, rojen na Irskem, postal duhovnik
in opat v Redu svetega Benedikta. Slovel je s duhovnim naukom in zgovornostjo kot oče samostana in voditelj duš k svetosti.
17.* V vasi Torrent na Španskem, blažena Karméla García Moyón [garsíja mojón], mučenka, ki je bila kot goreča učiteljica krščanskega nauka v preganjanju
vere oskrunjena in še živa sežgana zaradi vere v Kristusa.
18.* V mestu Gdeszyn [gdešín] na Poljskem, blaženi Sigismund Pisarski, duhovnik in mučenec, ki je bil na kraju blizu župnĳe ubit s svinčenkami, ker se pred
vojnimi preganjalci v ni odpovedal veri.
******
19. V Antiohĳi (v Sirĳi), trpljenje blaženega Hipolíta, mučenca, ki ga je bila nekoliko premotila novatova kriva vera, a se je s Kristusovo milostjo poboljšal in se
vrnil k edinosti Cerkve in v njej in zanjo pozneje umrl slavne mučeniške smrti.
20. Istega dne, trpljenje svetega mučenca Flavĳána.
21. V Mobežu, spomin svete Aldegunde, device.
22. V Sitoju, pogreb blaženega Alána, ki je iz slavnega učitelja postal neznan brat
konverz in ovčji pastir in čeprav so ga na četrtem Lateranskem koncilu prepoznali, je vztrajal v svoji ponižni službi in zaspal v Gospodu.
23. V Belgĳi, spomin častitljivega Egídĳa iz Beaubeca [bobéka], meniha.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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1. Spomin svetega Janeza Boska, duhovnika, ki je imel težko otroštvo. Ko je postal duhovnik, je vse moči posvetil za vzgojo mladeničev in ustanovil salezĳansko družbo. S pomočjo svete Marĳe Dominike Mazarello je ustanovil Inštitut
hčera Marĳe Pomočnice za pouk mladine v obrteh in v krščanskem življenju.
V Turinu v Italĳi se je na ta dan pobožno preselil na večno gostĳo, potem ko je
izvršil mnoga dela.
2. V Korintu (v Aháji, v Grčĳi), sveti mučenci: Viktorín, Viktor, Nikéfor, Klávdĳ,
Diodór, Serapión in Pápĳa, ki so, kot se pripoveduje, dopolnili mučeništvo pod
cesarjem Décĳem z različnimi mučili.
3. Spomin svetega Metrána, mučenca v Aleksandrĳi (v Egiptu), katerega so, za
časa cesarja Décĳa na ukaz poganov, navzoči divje pretepli in izven mesta kamenjali, ker ni hotel izgovarjati brezbožnih besed.
4. Prav tako v Aleksandrĳi sveta mučenca: Cir in Janez, ki sta bila zaradi vere
v Kristusa po mnogem mučenju obglavljena.
5. V Modeni (v Italĳi), sveti Geminĳán, škof, ki je pripeljal svojo Cerkev iz arĳanske zmote v pravo vero.
6. V Perzĳi, trpljenje svetega Abrahama, arbelenskega škofa, ki je bil pod perzĳskim kraljem Šápurem obglavljen, ker je zavrnil ukaz, da bi molil sonce.
7. V Novari (v Ligúrĳi), sveti Julĳ, duhovnik.
8. V Rimu, spomin svete Marcele, vdove, ki je kot poroča sveti Hieronim, prezirala bogastvo in plemeniti rod in postala po uboštvu in ponižnosti še bolj plemenita.
9.* V Fernsu na Irskem, sveti Maedhoc ali Aidán, škof, ki je prav tam ustanovil
samostan in slovel po zelo veliki strogosti.
10.* Na ozemlju Coutances [kutánse] (v Névstrĳi, v Galĳi), sveti Wald, škof v Evreuxu [evréju].
11.* V Viktorsbergu (blizu Rankweila, na južnem Bavarskem, v današnji Avstriji), sveti Evzébĳ, ki je bil rojen na Irskem. Zaradi Kristusa je potoval, postal je
menih v samostanu Svetega Gala in slednjič puščavnik.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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12.* V Rimu, sveta Ludovika Albertoni, ki je po smrti moža, potem, ko je pobožno vzgojila otroke, stopila v Tretji red svetega Frančiška, prinašala pomoč revežem in iz bogate postala zelo revna.
13. V Neaplju (v Kampánĳi), sveti Franc Ksaver Marĳa Bianchi [biánki], duhovnik iz Reda redovnih klerikov Svetega Pavla, ki je mistično obdarjen, mnoge pritegnil za seboj k življenju po evangeljski milosti.
14. V Koreji, sveti mučenci: Avguštin Pak Chong-won, katehist, in pet tovarišev,
ki so po mnogih mukah z neustrašeno krepostjo izpovedali krščansko vero, ter
prenesli mnogo muk in z obglavljenjem proslavili Boga.
******
15. V Aleksandrĳi (v Egiptu), spomin svetih mučencev: Saturnína, Tirca in Viktorja.
16. V Toledu (na Španskem), spomin blažene Marĳe, opatinje samostana Nuévé,
katere nestrohnjeno telo hranĳo v jepenskem samostanu, kjer je napravila prve
obljube.
17. V Vilarĳu (v južni Belgĳi), smrt blaženega Petra, konverza, ki se je, ves goreč
v ljubezni do Kristusa, srečno preselil v nebesa.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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1. V Frígĳi, spomin svetega Trifóna, mučenca.
2. V Ravénni (v Flamínĳi), sveti Sever, škof.
3. V Saint-Paul-Trois-Châteaux [sén pól truá šató] (v viennskem okraju, v Galĳi),
sveti Pavel, škof, od katerega je potem mesto prejelo ime.
4. V kraju Kildare (na Irskem), sveta Brígita, opatinja, ki je ustanovila enega od
prvih samostanov na tem otoku in nadaljevala delo evangelizacĳe, ki ga je začel
sveti Patricĳ.
5.* V Aosti, sveti Urs, duhovnik.
6. * V Puy-en-Velayu [pĳán veléju] (v Akvitánĳi, v Francĳi), sveti Agripán, škof
in mučenec, ki se je v pokrajino Velako, kot pripovedujejo, vrnil iz Rima, ter so
ga malikovalci usmrili.
7.* V Metzu (v Austrázĳi, v današnji Francĳi), sveti Sigisbert III., kralj, ki je zgradil samostane v Stavelotu, Malmedy-ju in mnoge druge. Darežljivo je delil miloščino za reveže in Cerkev.
8.* V mestu Ciruelos [siruelos] (v Novi Kastílĳi, na Španskem), sveti Rajmund,
ﬁterski opat, ki je bil ustanovitelj Reda od Kalatráve in odličen borec za krščanstvo.
9.* V mestu Saint-Malo [sén mal] (v Bretánji), sveti Janez, škof, ki je bil mož čudovite strogosti in pravičnosti. Tja je prenesel aletski škofovski sedež, kar je priporočil sveti Bernard. Izkazal se je v življenju kot reven škof, prĳatelj revežev in
ljubitelj uboštva.
10.* V Parizu (v Galĳi), blaženi Reginald Orleanski, duhovnik, ki je prišel v Rim,
kjer so ga navdušile besede svetega Dominika. Vstopil je v dominikanski red, h
kateremu je mnoge pritegnil z zgledom kreposti in ognjevito zgovornostjo.
11.* Pri Castelﬁorentinu (v Toskani), sveta Viridĳána, devica, ki je od otroških let
do starosti živela kot rekluza.
12.* V Pigliu [piljĳu] (v Lácĳi), blaženi Andrej Conti, duhovnik iz Reda manjših
bratov, ki se je odpovedal vsem višjim dostojanstvom in se raje v ponižnosti in
preprostosti pridružil Kristusu.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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13.* V Dublinu (na Irskem), blažena mučenca iz Reda manjših bratov: Conor O‘
Devany, škof v Downu in Connoru, in Patrik O‘Lougham, duhovnik, ki sta bila
pod kraljem Jakobom I. obešena zaradi katoliške vere.
14. V Londonu (na Angleškem), sveti Henrik Morse, duhovnik in mučenec iz
Družbe Jezusove, ki je bil večkrat ujet in dvakrat izgnan v pregnanstvo. Slednjič je bil zaradi duhovništva vržen v ječo pod kraljem Karlom I.. Po maši, ki jo
je tam daroval, je v Tiburnu obešen izdihnil dušo Bogu.
15.* V Avrilli (pri Angersu [anžéru], v Galĳi), trpljenje blažene Ane Vaillot [velo]
in šestinštirideset tovarišic, mučenk, ki so dosegle venec mučeništva med divjanjem francoske revolucĳe.
16. V Seulu (v Koreji), sveti mučenci: Pavel Hong Yong-ju, katehist, Janez Yi
Mun-u, ki je služil revežem in pokopaval telesa mučencev, in Barbara Ch‘oe
Yong-i, ki je sledila zgledom staršev in soproga in bila z drugimi obglavljena zaradi krščanskega imena.
17.* V Turinu (v Italĳi), blažena Ivana Frančiška od Obiskanja (Ana) Michelo�i
[mikeloti], devica, ki je ustanovila Inštitut malih sester od svetega Srca, da bi zaradi Gospoda služile bolnim in revežem.
18.* V mestu Cucuta [kukúta] (v Kolumbĳi), blaženi Alojzĳ Variara, duhovnik iz
Družbe svetega Frančiška Saleškega, ki je z vsem premoženjem in skrbjo pomagal gobavcem. Ustanovil je sestre Hčere svetih Src Jezusa in Marĳe.
******
19. Pri Smirni (v današnji Turčĳi), spomin svetega Pĳona, duhovnika in mučenca, ki je po hudi ječi, kjer je s svojim spodbujanjem mnoge brate utrdil v trpljenju, bil kruto mučen, pribit z žeblji, položen na grmado, ter je tako postal deležen blažene združitve s Kristusom. Z njim je trpelo še petnajst drugih.
20. Istega dne, spomin svetih škofov Polikarpa in Severĳána.
21. V mestu Troyesu [truáju], slava svetega Pavla, škofa, ki je slovel po krepostnem življenju in so njegovo dragoceno smrt poveličali čudeži.
22. Na Škotskem, spomin svete Brgire, device, katere življenje je slovelo po kreposti. Ko se je v dokaz svojega devištva dotaknila lesa na oltarju, je takoj ozelenel.
23. V Karnoju (v Francĳi), spomin svetega Godfrida, redovnika v Klervoju in
škofa istega mesta, ki je bil poslan v južno Francĳo zaradi Leonovega protipapeža Petra. Dajal je čudovit zgled ponižnosti in uboštva.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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24. V Anglĳi, spomin blažene Ele, salisburyške [selizburiške] groﬁce, ki je postala redovnica v samostanu Lakok, ki ga je bila sama zgradila in tam sveto dokončala življenje.

2. �������
1. Praznik Darovanja Gospoda, ki ga Grki imenujejo Hipapánte. Štirideseti dan
po rojstvu Gospoda Jezusa, je bil ta od Marĳe in Jožefa prinesen v tempelj, da
sta na zunaj spolnila Mojzesov zakon, dejansko pa šla naproti svojemu vernemu
in radostnemu ljudstvu, kot luč za razsvetljenje narodov in slavo svojega ljudstva Izraela.
2. V Orléansu [orleánu] (v lyonski Galĳi, v današnji Francĳi), sveti Flóskul,
škof.
3. V Canterbury-ju [kentrberĳu] na Angleškem, sveti Lovrenc, škof, ki je to škoﬁjo vodil po svetem Avguštinu, ter jo zelo pomnožil, ko je spreobrnil kralja Aedbalda.
4. V Würzburgu (v Austrázĳi, v Nemčĳi), sveti Burkhard, škof, ki je bil rojen na
Angleškem. Posvečen je bil od svetega Bonifacĳa, kot prvi škof tega mesta.
5.* V Firencah (v Etrúrĳi), sveti Simon de Cassia Fidati, duhovnik iz Reda puščavnikov svetega Avguština, ki je mnoge z besedami in spisi privedel k boljšemu krščanskemu življenju.
6.* V Suzi (v Piemontu), blaženi Peter Cambian de Ruﬃa, duhovnik in mučenec
iz Reda pridigarjev, ki je bil v samostanu preboden od nasprotnikov zaradi sovraštva do Cerkve.
7. V Pratu (v Toskani), sveta Katarina de‘Ricci [riči], devica iz Tretjega redovnega reda svetega Dominika, ki se je posvetila delu redovne obnove in se trudila
stalno častiti skrivnosti trpljenja Jezusa Kristusa, pa je tudi zaslužila, da jih je izkusila.
8. V Bordeauxu [bordóju] (v Galĳi), sveta Ivana de Lestonnac, ki je še kot deklica
zavrgla vabila in poskuse matere, da bi zapustila katoliško Cerkev. Po smrti soproga je modro poskrbela za vzgojo petih dečkov. Nato je ustanovila Družbo za
pospeševanje krščanske vzgoje deklic.
9.* V Rimu, blaženi Nikolaj Saggio [sadžo] de Langobardis, redovnik iz Reda
manjših bratov, ki je ponižno in sveto vršil službo vratarja.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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10.* V Genazzanu [genacanu] (v Lácĳu), blaženi Štefan Bellesini, duhovnik iz
Reda svetega Avguština, ki je ostal zvest v viharnih časih, ki so pretresali Red, in
se posvečal vzgoji dečkov, oznanjevanju in pastoralnim skrbem.
11. V Hanóju (v Vietnamu), sveti Janez Teofan Vénard, duhovnik in mučenec iz
pariške Misĳonske družbe za zunanja ljudstva, ki je po šestih letih tajnega službovanja, izmučen od dela in težav, zaprt v kletki, pod cesarjem Tu Đuc vesel pretrpel mučeništvo z obglavljenjem.
12.* V Dernbachu (v Renanĳi, na Nemškem), blažena Marĳa Katarina Kasper,
devica, ki je ustanovila inštitut Služabnic Jezusa Kristusa za revne, da bi v revnih služile Gospodu.
13.* V Milanu (v Italĳi), blaženi Andrej Karel Ferrari, škof, ki je pospeševal versko tradicĳo svojega ljudstva in odpiral nova pota, po katerih naj bi bil spoznan
Kristus in ljubezen Cerkve.
14.* V Veroni (v Italĳi), blažena Marĳa Dominika Mantovani, devica, ki je v ustanovi Malih sester od Svete družine, katero je ustanovila skupaj z Jožefom Nascembini, ter iz ljubezni do Kristusa kot prva predstojnica služila v ponižnem
življenju revnim, sirotam in bolnim.
******
15. V Rimu ob Salarĳski cesti, trpljenje svetega Apronĳána. Ko je bil še pogan, je
skupaj z diakonom Sisinĳem slišal glas iz nebes: »Pridita blagoslovljena mojega
Očeta, prejmita kraljestvo, ki vama je pripravljeno od začetka sveta«. In veroval
je ter bil krščen in bil zato pozneje zaradi pričevanja za Kristusa obglavljen.
16. Prav tako v Rimu, spomin svetih mučencev: Fortunáta, Felicĳána, Firma in
Kándida.
17. Pri Cezareji (v Palestini), spomin blaženega Kornelĳa Centurióna, ki ga je krstil blaženi apostol Peter. Bil je v imenovanem mestu povzdignjen za škofa, ter
tu počiva.
18. V Krakovu (na Poljskem), spomin svetega Vincencĳa Kadlubka, škofa, ki je
prejel redovno obleko v samostanu Jędrzejów [Jendržejúv]. Tam je slovel po krepostih in je zaspal v Gospodu.
19. V Klervoju, pogreb Bonifacĳa, konverza, ki je v prisotnosti in spremstvu angelov odšel v večno kraljestvo.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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20. V Moreruecli [moreróli] (v Španĳi), spomin častitljivega meniha Ignacĳa, ki
je dvakrat umrl in izročil dušo Kristusu Gospodu v navzočnosti Blažene Device
in drugih svetnikov.

3. �������
1. V Sebasti (v Armenĳi), sveti Blaž, škof in mučenec, ki je zaradi krščanskega
imena trpel pod cesarjem Licinĳem
2. Na Saškem, sveti Ansgar, hamburški škof in pozneje hkrati bremenski, ki je
bil najprej kot corbeienski menih določen, od papeža Gregorja IV., za ves Sever
za legata. Na Danskem in Švedskem je oznanjal evangelĳ množici ljudstev in
ustanovil Kristusovo Cerkev. Odločno je premagoval mnoge težave, dokler se ni
v Bremi, izčrpan od dela, spočil.
3. V Jeruzalemu, spomin svetih Simeóna in Ane. Prvi kot pravični in bogaboječ
starček, druga kot vdova in prerokinja, sta zaslužila pozdraviti Mesĳa in Odrešenika, kot blaženo upanje in odrešenje v zveličanje Izraela, ko so v tempelj prinesli dečka Jezusa, da bi bil darovan po predpisu postave.
4. V Kartágini (v današnji Tunizĳi), sveti Celerín, lektor in mučenec, ki je zvezan
z verigo in drugimi mučili v ječi nepremagljivo priznal Kristusa. Sledil je zgledu Katarine, svoje stare matere, ki je bila že prej kronana z mučeništvom, strica
Lavrencĳa in ujca Ignacĳa, ki sta bila nekoč v vojaški službi, pozneje pa vojaka
pravega Boga. Dosegla sta palme in vence Gospoda s slavnim trpljenjem.
5.* V Poitiersu [puatĳéju] (v Akvitánĳi), sveti León, duhovnik, ki je bil baje učenec svetega Hilarĳa.
6. V Gapu (v Provansi, v Galĳi), sveta Terídĳ in Remídĳ, škofa.
7. V Lyonu (v Galĳi), sveti Lupicín, škof, v času vandalskega preganjanja.
8.* V samostanu Celles (v Hainaultu [enóltu], v današnji Belgĳi), sveti Adelín,
duhovnik in opat.
9.* V Chestru [čestru] (v Mercĳi, na Angleškem), sveta Verebúrga, elienska opatinja, ki je ustanovila mnoge samostane.
10.* V Meerbeki [mérbeki] (na Brabantskem, v današnji Belgĳi), sveta Berlínda,
devica, ki je živela skromno in darežljivo v tem mestu.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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11.* V cistercĳanskem samostanu Froidmont [fruamón] (v pokrajini Beauvais
[bové], v Galĳi), spomin svetega Helinánda, meniha, ki je nekoč hodil okrog kot
trubadur, potem pa si je izbral ponižno in skrito življenje v samostanu.
12.* V Londonu (na Angleškem), blaženi Janez Nelson, duhovnik in mučenec iz
Družbe Jezusove, ki je kraljici Elizabeti I. zanikal najvišjo oblast v duhovnih zadevah. Zato je bil obsojen na smrt in obešen umrl v Tiburnu.
13. V Lyonu (v Galĳi), sveta Marĳa od svetega Ignacĳa (Claudina) Thévenet, devica, ki je trdno odločena ustanovila Kongregacĳo Sester Jezusa in Marĳe, za
pouk v veri mladih, predvsem ubogih.
14.* V Bourg-Saint-Andeolu [búrž sén andél] (v pokrajini Viviers, v Galĳi), blažena Marĳa Ana Rivier, devica, ki je v času francoske revolucĳe, ko so bili ukinjeni vsi verski redovi in kongregacĳe, ustanovila Kongregacĳo Sester od Darovanja Marĳe, za pouk ljudstva v Kristusovi veri.
15.* V vasi Steyl (na Nizozemskem), blažena Marĳa Helena Stollenwerk, devica,
ki je sodelovala z blaženim Arnoldom Janssen pri ustanovitvi Kongregacĳe misĳonskih sester Svetega Duha. Ko se je odpovedala službi prednice, se je posvetila stalni adoracĳi.
******
16. V Lyonu, spomin svetih škofov Luciana in Feliksa.
17. V Latinĳaku, rojstni dan za nebesa svetega Deódata, škofa in spoznavalca.
18. V Duénu (v Flandrĳi), smrt častitljivega Petra, priorja, ki je med hvalnicami
svete Device izdihnil svojo prečisto dušo.

4. �������
1. V Rimu pri katakombah ob Apĳski cesti, sveti Evtíhĳ, mučenec, ki je prestal
dolgo kazen z nespečnostjo in lakoto, slednjič pa vržen v jamo. Zaradi vere v Kristusa je premagal vse krute ukaze tirana.
2. V Pergi (v Pamfílĳi, v današnji Turčĳi), sveti: Papíasa, Diodór in Klavdĳán,
mučenci.
3. V Aleksandrĳi (v Egiptu), trpljenje svetih mučencev: Filéasa, škofa, in Filoróma, vojaškega tribuna, ki sta v času preganjanja cesarja Dioklecĳana zaslužila
palmo od Gospoda s smrtjo, ker nista hotela ugoditi sorodnikom in prĳateljem,
da bi s tem sebi prizanesla.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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4. V Pelúzĳu (prav tako v Egiptu), sveti Izidór, duhovnik, slaven po znanju. Preziral je svet in bogastvo, ter je raje, oblečen v meniško obleko, posnemal življenje Janeza Krstnika v puščavi.
5.* V Chateauduny-ju [šató diníju] blizu Chartres [Šártra], v Galĳi), smrt svetega Avnetína, škofa, ki je imel prej sedež v Chartresu.
6. V Troyesu (v lyonski Galĳi, v današnji Francĳi), sveti Aventín, ki ga imajo za
služabnika svetega škofa Lupa.
7. V Mainzu (v Frankónĳi, današnji Nemčĳi), sveti Hrabán, s priimkom Maver,
škof, ki je bil kot menih v Fuldi izvoljen na sedež v Mainzu. Karkoli je mogel narediti v Božjo čast, ni nikoli opustil. Ugajal je Bogu kot izvedenec v znanosti in
odličen v govoru.
8.* V Carigradu, sveti Nikolaj Studít, menih, ki je bil zaradi čaščenja svetih podob pogosto izgnan v pregnanstvo. Slednjič je počil v miru kot predstojnik samostana Studit.
9. V Sempringhamu (na Angleškem), sveti Gilbert, duhovnik, ki je s potrditvĳo
papeža Evgénĳa III. ustanovil meniški red, v katerem je vzpostavil dvojno disciplino življenja, namreč, za nune pravilo svetega Benedikta, za klerike pa pravilo svetega Avguština.
10. V Bourges-u [Búržu] (v Aquitánĳi), sveta Ivana Valois [valuá], ki se je kot
kraljica Francĳe, po izjavi ničnosti zakonske zveze s kraljem Ludvikom XII., zatekla k Bogu, častila z izredno pobožnostjo križ in ustanovila Red Presvetega
oznanjenja blažene Marĳe Device.
11.* V Durhamu (na Angleškem), blaženi Janez Speed, mučenec, ki je zaslužil
venec mučeništva z obglavljenjem pod kraljico Elizabeto I., zaradi pomoči duhovnikom.
12. Pri Amatrice (v Lácĳu), sveti Jožef Leoneški, duhovnik iz Kapucinskega reda,
ki je vzdrževal v Carigradu krščanske ujetnike. Bil je strašno pretepen zaradi
oznanjevanja evangelĳa, celo v sultanovi palači. Vrnil se je v domovino, ter se
odlikoval s oskrbo ubogih.
13. V kraju Oriur (v kraljestvu Marava v Indĳi), sveti Janez de Brito, duhovnik in
mučenec iz Jezuitskega reda, ki je bil ovenčan s slavnim mučeništvom, ker je posnemal življenje in navade asketov tistih pokrajin, ter mnoge spreobrnil k veri.
******
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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14. Na Semprónĳevem trgu v Rimu, spomin svetih mučencev: Akvilína, Gémina, Gelázĳa, Magna in Donáta.
15. V Nemčĳi, smrt častitljivega Kristĳana, meniha v Himmerodu, moža čudovite potrpežljivosti.

5. �������
1. V Katánĳi (na Sicílĳi), spomin svete Agáte, device in mučenke, ki je med divjanjem preganjanja, še kot deklica ohranila v mučenju nedotaknjeno telo in vero
in se izpostavila v pričevanje za Gospoda Kristusa.
2. V Pontu, spomin mnogih svetih mučencev v preganjanju cesarja Maksimĳana, ki so s slavnim trpljenjem zaslužili palme in vence od Gospoda, nekateri politi s tekočim svincem, drugi mučeni z ostrimi špicami v nohte in z mnogimi podobnimi mučili.
3. V Vienni (v lyonski Galĳi, v današnji Francĳi), sveti Avít, škof, s katerega vero
in delavnostjo je bilo, v času kralja Gundobalda Galĳa, mesto obvarovano arĳanskega krivoverstva.
4. V Säbanu (v Recĳi, danes na Tirolskem), sveti Ingenuín, ki je bil prvi škof na
tem sedežu.
5. V Bazilicati sveti Luka, opat po konstitucĳah svetih orientalcev, ki je živel aktivno meniško življenje, najprej na Sicílĳi, svoji domovini, potem zaradi vpada
Saracenov v različnih krajih, slednjič je umrl v karbonenskem samostanu svetega Elĳa in Anastazĳa, katerega je sam ustanovil.
6.* V Rimu, v samostanu svetega Cezárĳa, sveti Saba, ki se je imenoval mlajši.
Kot menih je skupaj z bratom Makarĳem, v času saracenskega pustošenja, neutrudno širil samostansko življenje po Kalabrĳi in Lukanĳi.
7. V Bressanoni (v Altu Adige), spomin svetega Albuína, škofa, ki je v to mesto
prenesel škofovski sedež iz Säbana.
8. V Kölnu (v Lotaríngĳi), sveta Adelájda, prva opatinja vilichenskega samostana, v katerega je vpeljala pravilo sveti Benedikta, potem tudi opatĳa samostana
Svete Marĳe Kölnske, kjer je umrla.
9.* V Lavalu (v Francĳi), blažena Frančiška Mézière, devica in mučenka, ki se je
posvetila učenju dečkov in skrbi za bolnike in je bila, v času francoske revolucije, umorjena iz sovraštva do vere.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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10.* V Rimu, blažena Elizabeta Canori Mora, družinska mati, ki je dolgo časa trpela nezvestobo soproga, ekonomske težave in kruto nadlegovanje sorodnikov,
a je vse prenesla z nepremagljivo ljubeznĳo in potrpežljivostjo za spreobrnjenje
grešnikov. Življenje je podarila Gospodu za odrešenje, mir in svetost, ko je vstopila v Tretji red Presvete Trojice.
11. V kraju Valtiervilla [valtiér vilja] (v Mehiki), sveti Jezus Méndez, duhovnik
in mučenec, ki je umrl v mehiškem preganjanju.
******
12. V samostanu Martemére [Martmeru], spomin blaženega Aleksandra, opata, ki je prešel iz puščavniškega življenja v cistercĳanski red in tam presrečno
umrl.
13. Na Vestfalskem, pogreb častitljive opatĳe Aléjde, ki jo je v polnosti dni in dobrih del nebeški Ženin povedel v svoj dvor.

6. �������
1. Spomin svetega Pavla Miki-ja in tovarišev, mučencev v Nagassaki-ju na Japonskem. Ko se je zaostrilo preganjanje proti kristjanom, so zgrabili osem duhovnikov ali redovnikov iz družbe Jezusove ali iz Reda manjših bratov, ki so bili
poslani iz Evrope, ali pa rojeni na Japonskem in sedemnajst laikov, in so bili obsojeni na smrt. Vsi ti , tudi dečki, so se veselili, da jim je bilo dano, na isti način
kot Kristus, pribiti na križ, umreti za krščansko ime.
2. V Clermont-Ferrandu (v Akvitánĳi), sveti Antolĳán, mučenec.
3. V Homsu (v Sirĳi), spomin svetega Silvána, škofa, ki je tam načeloval Cerkvi
štirideset let. Slednjič je v času cesarja Maksimina, vržen zverem, prejel palmo
mučeništva, skupaj z Lukom diakonom in Mocĳem lektorjem.
4. V Cezareji v Kapadókĳi (v današnji Turčĳi), sveta Dorotéja, devica in sveti Teoﬁl, sholastik, mučenca.
5.* V Ardaghu na Irskem, sveti Mel, škof.
6. Pri Arrasu (v belgĳski Galĳi, v današnji Francĳi), sveti Vedást, škof, ki je bil
poslan od svetega Remigĳa, reimskega škofa, v opustošeno mesto. Kralja Klodvika je katehiziral, vrnjeni Cerkvi je vladal skoraj 40 let, ter dovršil delo evangelizacĳe še pri poganskih ljudstvih te pokrajine.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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7. V Elnonu (prav tako v Francĳi), smrt svetega Amánda, škofa v Maastrichtu, ki
je po mnogih provincah in ljudstvih, vse do Slovanov, oznanjal božjo besedo, in
slednjič v samostanu, ki ga je zgradil, končal umrljivo življenje.
8.* V kraju Tongeren (na Brabantskem, v današnji Belgĳi), sveta Renúla ali Reinilda, opatinja samostana Aldeneyk.
9. V Pelestríni (v Lácĳu), sveti Gvarín, škof, preslaven zaradi strogosti življenja
in po ljubezni do ubogih.
10.* V Skari (na Švedskem), sveti Brinólf Algotsson, škof, slaven po zavzetosti
za Cerkev in po znanju.
11.* V Angri (blizu Salerna v Kampánĳi, v Italĳi), blaženi Alfons Marĳa Fosco,
duhovnik, ki se je posvečal delu med poljedelci, vzgoji mladeničev, predvsem
revnih in osirotelih in zanje skrbel. Ustanovil je tudi Kongregacĳo Sester od Sveti Janeza Krstnika.
12.* V Neaplju (v Kampánĳi), blaženi Angel Furcio [furčo], duhovnik iz Reda
sveti Avguština, odličen po zavzetosti za božje kraljestvo.
13.* V kraju Rivolta d‘Adda (v pokrajini Cremona, v Italĳi), blaženi Frančišek
Spinelli, duhovnik, ki je med mučenjem in dolgotrajnimi težavami, ki jih je potrpežljivo prenašal, ustanovil in vodil kongregacĳo Sester za čaščenje najsvetejšega zakramenta.
14. V mestu Durango (v Mehiki), sveti Matej Correa, duhovnik in mučenec, ki je
ob besnem preganjanju Cerkve zavrnil razkriti tajnosti, ki jih je slišal pri spovedi, zato je prejel venec mučeništva.
******
15. V Ovnerju, spomin blaženega Antonĳana, mučenca.
16. Istega dne, spomin svetih mučencev: Saturnína, Teóﬁla in Revokáte.
17. V Uzmi (v Španĳi), pogreb blaženega Dídaka, ki je iz škofa postal cistercĳanski redovnik v Sitoju. Od tam je odpeljal nekaj menihov in se z njimi vrnil v svojo škoﬁjo, kjer je zaradi čudežev slavno umrl.

7. �������
1. V Noli (v Kampánĳi), sveti Maksim, škof, ki je vodil Cerkev tega mesta v času
preganjanja in je po dolgi starosti v miru umrl.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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2. V Lampsacu (v Helespontu, v današnji Turčĳi), sveti Parténĳ, škof, ki je, kot se
poroča, pospeševal vero za časa cesarja Konstantina s pridiganjem in zgledom
življenja.
3. Na gori Sinaj, sveti Mojzes, ki je sprva živel samotno življenje v puščavi, potem pa je bil na prošnjo Mauvĳe, saracenske kraljice, posvečen za škofa. Zelo
divja ljudstva je spravil med seboj in ohranil krščansko življenje neomadeževano.
4. V Firencah (v Etrúrĳi), sveti Julĳána, vdova.
5.* V Manfredonĳi (v Apúlĳi), sveti Lovrenc, škof.
6. V mestu Lucca (v Etrúrĳi), smrt svetega Riharda, očeta svetih Wilibalda in
Waldburge, ki je med romanjem z otroki, od Anglĳe do Rima, na poti umrl.
7. V Stiru (v Fócidi, v Grčĳi), sveti Luka mlajši, puščavnik.
8.* V Muccĳi (v Marche [marke], v Italĳi), blaženi Rikcérĳ, ki je bil med prvimi
predragimi učenci svetega Frančiška.
9.* V Assisĳu (v Umbrĳi), blaženi Anton Stronkonĳ, redovnik iz Reda manjših
bratov.
10.* V Londonu (na Angleškem), sveti Tomaž Sherwood [Šervúd], mučenec, ki
se je že kot trgovec z obleko odločil za duhovništvo v Douai-u [duéju], ko je šel
v London, da pomaga bolnemu in ostarelemu očetu. Tam je bil pod kraljico Elizabeto I., med tem, ko je šel po cesti, zgrabljen in odpeljan k mučeništvu.
11.* V Aubenasu [obenáju] (v provinci Viviers, v Francĳi), blažena mučenca: Jakob Salés, duhovnik, in Viljem Saultenmouche [soltenmúš], redovnik, iz Družbe
Jezusove, ki sta s svojim pridiganjem krepila ljudstvo v katoliški veri in sta bila
po zavzetju mesta zaradi iste vere, na nedeljo vpričo ljudstva prebodena.
12. V Neaplju (v Kampánĳi), sveti Egídĳ Marĳa (Frančišek) od svetega Jožefa
Pontillo, redovnik iz Reda manjših bratov, ki je vsak dan po ulicah mesta ponižno prosil miloščino od ljudstva in jim vračal besede tolažbe.
13. V mestu Čang-ša (v provinci Hunan, na Kitajskem), sveti Janez Triora (Frančišek Marĳa) Lantrua, duhovnik in mučenec iz Reda manjših bratov, ki je bil, po
dolgotrajnem mučenju grozne ječe, z vrvjo zadavljen.
14.* V Parizu (na Francoskem), blažena Rozalĳa (Ivana Marĳa) Rendu, devica
iz Kongregacĳe deklic od Ljubezni, ki je v neki hiši, v zelo revnem kraju tistega
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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mesta, uredila pribežališče za potrebne, se z vso vnemo trudila, da je obiskovala
revne na njihovih domovih, posredovala mir v času revolucĳe in mnoge, predvsem mlade in bogate, vzpodbujala k delom ljubezni.
15.* Prav tam, blažena Marĳa od Previdnosti (Evgenĳa) Smet, devica, ki je ustanovila Inštitut sester v pomoč dušam v vicah.
16.* V Rimu, blaženi papež Pĳ IX., ki je jasno razlagal Kristusovo resnico, kateri
je bil popolnoma predan. Ustanovil je mnogo škoﬁjskih sedežev, pospeševal češčenje Blažene Marĳe Device in sklical Prvi vatikanski koncil.
17.* V kraju Pont de Molins (blizu Gerone, v Španĳi), blažena mučenca: Anzelm
Polanco, škof v Teruelu, in Filip Ripoll, duhovnik, ki nikakor nista odpadla od
zvestobe Cerkvi, ne zaradi prilizovanja in ne zaradi groženj.
18.* Blizu Krakova (na Poljskem), blaženi Adalbert Nierychlewski, duhovnik in
mučenec iz Družbe svetega Mihaela, ki je bil pod vojaško vlado, sovražno človeškemu dostojanstvu in veri, zaradi vere v Kristusa odveden v koncentracĳsko taborišče uničevanja v Oswiečim (ali Auschwitz) in tam podlegel bolečinam
mučenja.
19.* V koncentracĳskem taborišču mesta Angarsk (v provinci Sibirĳe, v Rusĳi),
blaženi Peter Verhun, duhovnik in mučenec, ki je v času preganjanja vere, zvest
do smrti, dosegel večno življenje.
******
20. V Yorku (na severnem Angleškem), rojstni dan za nebesa blaženega Augula, škofa, ki je tek svojega življenja dokončal z mučeništvom in prejel večno plačilo.
21. V Kastilĳi, pogreb blaženega Nívarda, brata svetega Bernarda in opata samostana Spine, ki je zelo razširil naš red po Španĳi.
22. V Vilarĳu (na Brabantskem), spomin Rajnera, ki je bil poklican šele v visoki
starosti in je pohitel v življenje.

8. �������
1. Sveti Hieronim Emiliani, ki je preživel togotno in razuzdano mladost, a se je
spreobrnil k Bogu, ko so ga sovražniki zaprli v ječo. Potem se je, skupaj z zbranimi tovariši, vsega izročil revnim, predvsem sirotam in bolnikom, kar je bilo začetek Kongregacĳe redovnih klerikov od Somaske. Kmalu je zbolel za kugo, ko
je zdravil revne v Somaski, ter je umrl pri Bergomu v Lombardĳi.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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2. Sveta Jožeﬁna Bakhita, devica, ki je bila rojena v pokrajini Darfúr v Sudanu.
Bila je kot deklica ugrabljena in večkrat prodana na afriških trgih sužnjev. Trpela
je kruto sužnost. Ko je bila osvobojena, je postala v Benetkah kristjana in redovnica pri Hčerah Ljubezni in vse ostalo življenje pomagala v mestu Schio [skío],
na vicentinskem polju v Italĳi.
3. V Aleksandrĳi (v Egiptu), spomin svete Koínthe, mučenke, katero so, pod cesarjem Decĳem, pogani silili, da bi molila malike. Povezali so njene noge z vezmi in ko so jo vlekli, tako zvezano po mestnih trgih, so jo v strašnem trpljenju
razčetverili.
4. V Pávĳi (v Ligúrĳi), sveti Juvéncĳ, škof, ki je marljivo delal za evangelĳ.
5. V Carigradu, spomin svetih mučencev, menihov Samostana od Boga, katere
so zaradi obrambe katoliške vere strašno pobili, ko so prinesli od papeža Feliksa III. pismo proti cesarju Akácĳu.
6.* V Bretánji, sveti Jakút, opat, ki je – kot brat svetega Winwaléja in Guetnóka –
blizu morja ustanovil samostan, pozneje imenovan po njegovem imenu.
7. V Milanu (v Lombardíji), smrt svetega Honoráta, škofa, ki je poskrbel, da je
velik del ljudstva zbežal v Genovo, ko jim je grozil napad Langobardov.
8.* V Besançonu [besansónu] v Burgúndĳi, sveti Nikétĳ, škof.
9. V Verdunu [verdénu] (v Galĳi), sveti Pavel, škof, ki je najprej postal menih,
potem pa je bil povišan v virodunenski Cerkvi. Pospeševal je lepoto božjega čaščenja in življenja redovnih kanonikov.
10.* V Albanu (v Lácĳu), sveti Peter, s priimkom Ognjeni, ker je šel nepoškodovan preko ognja. Postal je menih v Vallombrosi in kmalu albanski škof, ki se je
vztrajno trudil za vzpostavitev cerkvene discipline.
11. V kraju Limoges [limóž] (pri Muretu, v Akvitánĳi), sveti Štefan, opat, ustanovitelj Grandmontskega reda, ki je določil božje hvalnice in kontemplacĳo klerikom, časne skrbi pa samo bratom laikom, ki naj jih vršĳo z ljubeznĳo.
12.* V Savoni (v Piemontu), blažena Jožeﬁna Gabriéla Bonino, devica, ki je, pod
razsvetljenjem svete nazareške družine, ustanovila redovno Kongregacĳo za
vzgojo sirot in tudi v pomoč revnim in bolnim.
******
13. V Rimu, spomin svetih mučencev: škofa Pavla, Júcĳa in Círiaka.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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14. V Mali Arménĳi, rojstni dan za nebesa svetih mučencev: Dionizĳa, Emilĳána in Sebastĳána.
15. V mestu Kardubi, spomin svetega Sálomona, mučenca.
16. Na Saškem, smrt blaženega Pavla iz samostana Blažene Marĳe Lurške, konverza, ki se je vadil v ponižnih delih in tako dospel do viška popolnosti.
17. V samostanu Vilarĳu (na Brabantskem), pogreb brata Janeza, ki je ponižen in
vesel v trpljenju prišel v večni mir.

9. �������
1. V Aleksandrĳi (v Egiptu), spomin sveti Apolónĳe, device in mučenke. Ker je
zavračala izgovoriti brezbožne besede, se je po mnogih krutih mukah rajši izročila plamenom, kot da bi odpadla od vere.
2. Prav tako v Aleksandrĳi, trpljenje mnogih svetih mučencev, katere so med
cerkvenim koncilom na različne načine umorili arĳanci.
3. V Lemelleﬁ (v Afriki), spomin svetih: Prima in Donáta, diakonov in mučencev, katere so prav tako umorili heretiki, ko sta varovala oltar v cerkvi.
4. Na gori blizu Apaméi (v Sirĳi), sveti Marón, puščavnik, zelo vdan strogi pokori in notranjemu življenju. Pri njegovem grobu je bil zgrajen slaven samostan,
od koder je narod pozneje dobil ime.
5.* V samostanu Landaﬀ (v Cornwallu [kórnvólu] v Anglĳi), sveti Teliávĳ, škof
in opat, katerega odlična dela slavĳo mnoge Cerkve, tako v Walesu [vejlzu] in
Cornwallu [kórnvólu], kot v Bretánji.
6. V Canosi (v Apúlĳi), sveti Sabín, škof, ki je bil prĳatelj sveti Benedikta. Bil poslan v Carigrad kot legat rimskega sedeža, da je branil pravo vero pred herezĳo
monoﬁzitov.
7. V Hautmontu [ótmontu] (nad Sambro v Hainaultu [enóltu], v današnji Franciji), smrt svetega Ansbérta, ki je bil opat v Fontenelle-ju in pozneje škof v Rouenu, katerega je poslal v izgnanstvo knez Pippin.
8.* Na Bavarskem, spomin svetega Alta, opata, ki je kot Irec zgradil samostan,
pozneje po njem imenovan, v gozdu te pokrajine.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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9.* V Noceri (v Umbrĳi), sveti Rajnáld, škof, prej že kamaldulenski menih Fonte
Avellane, ki je obdržal meniško obleko, ko je vršil škofovsko službo.
10.* V Premĳi de Mar (blizu Barcelone, v Španĳi), sveti Mihael (Frančišek Alojzĳ) Febrer Cordero, redovnik Krščanskih šolskih bratov, ki je v mestu Concha
[konča] v Ekvadorju skoraj štirideset let pospeševal študĳ literature, slednjič se
je s preprostim srcem prepustil popolnemu izpolnjevanju svoje Regule.
******
11. V Aleksandrĳi (v Egiptu), spomin svetega Cirila, škofa tega mesta, ki je bil
velik branitelj katoliške vere in slaven po učenosti ter svetosti počiva v miru.
12. V regensburški škoﬁji, trpljenje svetih mučencev iz Marienzela, ki so jih husiti zaradi stanovitnosti v veri na grozovit način umorili.
13. V renski okolici, spomin blaženi Nikolaja, meniha samostana Blažene Device Marĳe Ignĳaške, ki je od mladosti nosil Gospodov jarem in je slovel po preroškem duhu.

10. F������
1. Spomin smrti svete Sholástike, od otroštva Bogu posvečene device, sestre svetega Benedikta,. Imela sta isto mišljenje v Bogu, tako sta enkrat na leto v Montecassino v Lácĳu ves dan preživela v hvalnicah Bogu in v svetih pogovorih.
2. V Magnézĳi (v provinci Azĳe, v današnji Turčĳi), sveti: Halarámp, Porfírĳ,
Davkt in tri žene, mučenci pod cesarjem Septímom Sevérom.
3. V Rimu, na Labikanski cesti, deset milj iz mesta, sveti mučenci: Zótik, Amáncĳ, Irenej in Hiacint.
4. Pri Terracini (v Kampánji), sveti Silván, škof.
5. Pri Saintes [sénteju] (v Akvitánĳi), sveti Troján, škof.
6.* V Besançonu [besansónu] (v Burgúndĳi, v današnji Francĳi), sveti Protádĳ,
škof.
7. V kraju Rouen [ruán] (v Névstrĳi), sveta Austrebérta, devica in opatinja, ki je
pobožno vodila Pavillyjski samostan, katerega je pred kratkim ustanovil sveti
Audoen.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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8. V dolini Stabulum Rhodis (pri Grossetu, v Etrúrĳi), sveti Viljem, malavallenski puščavnik, po zgledu katerega je nastalo več Kongregacĳ puščavnikov.
9.* V premonstratenskem samostanu Fosses (pri Namura v Lotaríngĳi, v današnji Belgĳi), blaženi Hugo, opat, kateremu je postal učitelj sveti Norbert, magdeburški škof, ki mu je zaupal ustanovitev svojega novega reda, katerega je petintrideset let zelo modro vodil.
10.* V Riminu (v Flamínĳi), blažena Klara, vdova, ki je prejšnje razuzdano življenje očistila greha s pokoro, trpinčenjem mesa in s posti. V samostanu je zbirala tovarišice in v ponižnosti služila Gospodu.
11.* Pri Avrilli (pri Angersu [anžéru], v Galĳi), blaženi: Peter in pet tovarišev,
mučencev, ki so bili med francosko revolucĳo umorjeni s svinčenkami, zaradi
zvestobe katoliški Cerkvi.
12.* V Valverdi del Camino [kamíno] (blizu Huelve [uelve], v Andalúzĳi na
Španskem), blažena Euzébĳa Polomino Yenes, devica iz Inštituta hčera Marĳe
pomočnice, ki je dala odličen zgled ponižnosti. Brez kakega ponašanja je prejela
visoke milosti v duhu odpovedovanja in v izvrševanju najnižjih dolžnostih.
13.* V mestecu Krašić (blizu Zagreba, na Hrvaškem), blaženi Alojzĳ Stepinac,
zagrebški škof, ki se je pogumno upiral, tako zanikovalcem vere, kot človekovega dostojanstva, dokler ni zaradi zvestobe Cerkvi, dolgo časa zaprt, izčrpan od
bolezni in lakote, odlično dovršil škofovsko službo.
******
14. V Rimu, ob Labikánski cesti, spomin desetih svetih vojakov, mučencev.
15. Na Vzhodu, spomin svete Zotere, device, ki so jo kruto in dalj časa bili po obrazu: Ko je prestala tudi druga mučenja, je pod mečem sklenila mučeništvo.
16. V rouenskem [ruánskem] okraju, spomin svete Avstráeberte, device.
17. Spreobrnjenje svetega Viljema, akvitanskega in piktonskega kneza, katerega
je sveti Bernard privedel k edinosti Cerkve.
18. Na Angleškem, pogreb svetega Godvina, konverza, ki je z dovoljenjem predstojnikov odšel iz danhunskegsa (Dunehun) samostana v odurno puščavo, odkoder se je zareč, v čudovitem sĳaju, preselil h Gospodu.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.

Februar

67

11. F������
1. Blažena Marĳa, Lurška Devica, katero je četrto leto po razglasitvi brezmadežnega spočetja blažene Device, pogosto videla v Pirenejskih gorah pri bregu Palenski Gabari, blizu mesta Lurd, ponižna deklica sveta Marĳa Bernarda Soubirous v votlini Massabielle. Zato se tja pobožno zgrinjajo neštevilne množice krščanskih vernikov.
2. V Rimu na Apĳski cesti, na pokopališču, posvečeno njenemu imenu, sveta Sotéra, devica in mučenica. Sveti Ambrož poroča, da je manj cenila plemenitost
rodu in časti, kot vero. Ni pritrdila ukazu, da žrtvuje, ni se vdala ponižujočim
zasramovanjem in ni se bala smrti z mečem.
3. Spomin več svetih mučencev, ki so bili zajeti v Numidĳi (v današnji Alžirĳi),
ob preganjanju cesarja Dioklecĳana, in ker niso hoteli, po določbi cesarja, izročiti Sveti pisma, so podlegli krutemu mučeništvu.
5.* V Apúlĳi, sveti Sekundín, škof.
6. V Château-Landonu [šató landónu] (v Galĳi), sveti Severín, opat v Saint-Maurice-Valaisu [sén morís valéju].
7. V Rimu pri svetem Petru, smrt svetega Gregorĳa II., papeža, ki je v hudih časih cesarja Leóna Izauriskega branil Cerkev in čaščenje svetih podob in je poslal
svetega Bonifacĳa oznanjat evangelĳ v Nemčĳo.
8. Prav tam smrt svetega Pashála I., papeža, ki je odnesel več teles svetih mučencev, katere je hotel, iz čuta spoštovanja, prenesti in častno pokopati v raznih cerkvah mesta.
9.* V Burgundĳi (v današnji Francĳi), sveti Ardán, tournonski opat.
10. V Chihuahui [či-uá-ui] (v Mehiki), sveti Peter Maldonado, duhovnik in mučenec, ki je ob divjem preganjanju do zadnjega častil evharistično skrivnost in je
zaslužil zmago z obglavljenjem.
11.* V kraju Vinaroz (v Kastilĳi, v Španĳi), blaženi Tobĳa (Frančišek) Borras Romeu, redovnik in mučenec iz Bolničarskega reda svetega Janeza od Boga, ki je
v času sovražnega preganjanja vere, dokončal slavni boj.
******
12. V Afriki rojstni dan za nebesa svetih mučencev: duhovnika Saturnína, Dátiva, Feliksa, Ampélĳa in njihovih tovarišev, ki so trpeli za Kristusa pod cesarjem
Dioklecĳanom in prokonzulom Analínom.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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13. V Lyonu v Galĳi, spomin svetega Dezidérĳa, škofa in mučenca.
14. Istega dne v mestu Chateau [šatóju], spomin svetega Severína, opata samostana St. Mouríza, po čigar prošnjah je bil kralj Klodvik ozdravljen dolgotrajne
bolezni.
15. V Aleksandrĳi, pogreb svete Evfrázĳe, device, ki je v samostanu, kakor poroča njen življenjepis, slovela zaradi zatajevanja, pa tudi po čudežih.
16. V Nemčĳi, spomin blaženega Adolfa, škofa, ki je bil kot menih poklican iz
kampskega samostana na škofovski sedež v Osnabrück, kjer je zapustil sloves
izredne svetosti.
17. Na Danskem (v vibarški škoﬁji), pogreb blaženega Henrika, prvega opata
v Viaskildskem samostanu, ki ga je poslal naš sveti oče Bernard in je v oddaljenih krajih razširjal cistercĳanski red.

12. F������
1. V Kartágini v Tunizĳi, spomin svetih abitenskih mučencev, ki so se ob Dioklecianovem preganjanju zbrali, kljub prepovedi kneza, kot ponavadi k nedeljski
maši , a so bili zasačeni od oblastnikov kolonĳe in vojaške postojanke in ovadeni v Kartagino. Bili so vprašani, in so se vsi, tudi po mučenju, priznali za kristjane in izjavili, da ne morejo opustiti Gospodove nedeljske daritve, zato so na raznih krajih in ob različnih časih prelili predragoceno kri.
2. Spomin svetega Melétĳa, antiohĳskega škofa, ki je bil zaradi, zvestobe nicejski
veroizpovedi, pogosto kaznovan z izgnanstvom, Kmalu, ko je predsedoval Prvemu carigrajskemu cerkvenemu zboru, se je preselil k Gospodu. Njegove kreposti sta z največjo hvalo slavila sveti Gregor iz Nise in Janez Zlatousti.
3. V samostanu svetega Kornelĳa (na Nemškem), smrt svetega Benedikta, aniánskega opata, ki je pospeševal Pravilo sveti Benedikta. Izročil je menihom navade, ki jih je treba upoštevati in se je mnogo trudil za uvedbo rimske liturgĳe.
4. V Carigradu, sveti Anton, s priimkom Kauléas, škof, ki se je v času cesarja Leóna VI. zelo trudil, da bi se v Cerkvi utrdila mir in edinost.
5.* V samostanu Juilly [žili] (pri Troyes-u, v Francĳi), blažena Humbelína, priorica istega samostana, ki se je po lastnem bratu Bernardu srečno spreobrnila
od posvetnega veseljačenja in se je, s pristankom soproga, podala k meniškemu
življenju.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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6.* V vasi Northeim (na bregu Ill, v Alzácĳi), sveti Lúdan, iz Škotske, ki se je na
poti k papežu pri Grobovih apostolov (ad limina) preselil k Gospodu.
7.* V Londonu (na Angleškem), blaženi mučenci: Tomaž Hemmerford, Jakob
Fenn, Janez Nu�er [natr], Janez Munden, in Jurĳ Haydock [hejdok], duhovniki,
katerim so še živim odprli trebuhe, ker so ohranili zvestobo Rimski Cerkvi, ko je
kraljica Elizabeta I. zahtevala zase primat tudi v duhovnih rečeh.
******
8. Istega dne, rojstni dan za nebesa svetih mučencev: Makárĳa, Rufína in Justa.
9. V Španĳi, spomin svete Evlálĳe, device, o kateri je znano, da je v času cesarja
Dioklecĳana v Barceloni prejela slavno krono mučeništva.
10. V Aleksandrĳi, spomin svetih mladeničev: Modesta in Amonĳa.
11. V Klervoju, spomin svetega Štefana, kardinala in palestinskega škofa, ki se je
kot menih povzpel do te časti, vendar ni zametaval redovniške ponižnosti, temveč je bil resnično ubog v duhu in na telesu.
12. Na Brabantskem, pogreb meniha Nikolaja iz samostana Žembló, kjer je najprej napravil zaobljube in čudovito napredoval; vendar je prišel v Vilarĳ in se
oklenil cistercĳanske obnovitve reda.
13. V samostanu Penebek (pri Bruselju), smrt Bogu ljube Gilde, device, ki je v tem
samostanu, ki ga je bila zgradila z velikim trudom, umrla v veliki svetosti.

13. F������
1. V Atenah (v Grčĳi), sveti Martinĳán, ki je prej živel kot puščavnik blizu palestinske Cezareje.
2.* V Kardenu (pri Moselli, na ozemlju Trier, v Nemčĳi), sveti Kástor Akvitánec,
duhovnik in puščavnik.
3. V Todu (v Umbrĳi), sveti Benígen, duhovnik in mučenec.
4. V Lyonu (v Galĳi), sveti Štefan, škof.
5. V Rietu (v Sabini, v Italĳi), spomin svetega Štefana, opata, moža čudovite potrpežljivosti, kot je zapisal sveti papež Gregor Veliki.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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6.* V Osnabrücku (na Saškem, v Nemčĳi), sveti Gosbért, švabski škof, ki je bil
med poganskim preganjanjem pregnan iz sedeža. Sprejel je vodenje osnabrüške
Cerkve.
7.* V Carcassonnu [karkasonu] (v narbonenski Galĳi, v današnji Francĳi), sveti
Guimér, škof.
8.* V Lodeve (prav tako v narbonenski Galĳi, v današnji Francĳi), sveti Fulkrán,
škof, izreden v usmiljenju do revnih in v gorečnosti za božje čaščenje.
9.* V Meauxu [móju] (v pokrajini Brie, v Francĳi), sveti Gilbert, škof.
10.* Blizu Ptolemájde (v Palestini, danes v Akku), smrt blaženega Jordána Saškega, duhovnika iz Reda pridigarjev, ki je bil naslednik in posnemovalec svetega Dominika, in je z velikim trudom razširil red in umrl v brodolomu.
11.* V Spoletu (v Umbrĳi), blažena Kristina (Avguština) Camozzi, ki se je najprej
vdajala poželenju mesa, a je po smrti soproga izbrala spokorno življenje. Kmalu se je v Redu svetega Avguština posvetila vdani molitvi in službi revnim bolnikom.
12.* V Padovi (na Beneškem), blažena Evstóchĳa (Lukrecĳa) Bellini, devica iz
Reda svetega Benedikta.
13. V kraju Dong-jiao-chang (pri mestu Leži, v provinci Si-huan, na Kitajskem),
sveti Pavel Liu Han-zuo, duhovnik in mučenec, zadavljen zaradi krščanskega
imena.
14. V mestu Thi-Nghe (v Vietnamu), sveti Pavel Le-Van-Loc, duhovnik in mučenec, ki je bil pod cesarjem Tu Đuc pri mestnih vratih zaradi Kristusa umorjen.
******
15. V Antiohĳi, rojstni dan za nebesa svetega Agába, preroka, o katerem piše
sveti Luka v Apostolskih delih.
16. V maloarmenskem mestu Melítene, rojstni dan sveti Polĳevkta, kar pomeni
»ta, ki mnogo moli«, ki je bil mučen v Decĳevem preganjanju.
17. V Lyonu, spomin svetega Julĳana, mučenca.
18. V mestu Anžeru (Angers, v Galĳi), spomin svetega Licínĳa, škofa, moža čudovite svetosti.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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20. V Anglĳi, smrt blaženega Wulfrída, ki je v Stretfeldu napravil redovne zaobljube in srečno zaspal v gospodu.
21. V Nemčĳi se je preselila s tega sveta spokornica Aléjda, ki je bila v laguanskem samostanu konverza. Premagala je skupnega sovražnika, ki jo je nadlegoval zaradi grehov, ki jih je storila v svetu.
22. V Španĳi, spomin blaženega Bernarda, opata Mónte Sióna, ki je slovel zaradi
učenosti in globoke vere.
23. V Vilarĳu (v Névstrĳi), smrt Frančiške, nune istega samostana.

14. �������
1. V Rimu na Flaminĳski cesti, pri Milvĳskem mostu, sveti Valentín, škof in mučenec, ki so ga po dolgotrajnem mučenju vrgli v ječo, in ker ga niso mogli pregovoriti, so ga v polnočni tihoti odpeljali iz ječe in ga obglavili.
2. Pri Spoletu (v Umbrĳi), sveti Vitál, mučenec, katerega sta posvetila ohranjena
vera in posnemanje Kristusa.
3. V Rimu na pokopališču Prætekstáta, na Apĳski cesti, sveti Zenón, mučenec.
4. V Aleksandrĳi (v Egiptu), spomin svetih mučencev: Bassiána, Tonióna, Prota,
Lúcĳa, ki so bili vrženi v morje, nadalje Cirĳóna, duhovnika, Agatóna, exorcista,
Mojzesa, ki so bili sežgani, in še Dionízĳa in Ammónĳa, ki sta prišla v večno slavo umorjena z mečem.
5. V Raveni (v Flamínĳi), sveti Elevhádĳ, škof.
6. Na gori Scopa (v Bitínĳi, v današnji Turčĳi), sveti Avkséncĳ, duhovnik in arhimandrit, ki se je, postavljen na odličen sedež, z glasom kreposti boril za kalcedonsko vero.
7.* Spomin svetega Nostrĳána, neapeljskega škofa.
8. Pri Sorrentu (v Kampánĳi), sveti Antonin, opat, ki se, ko so Langobardi razrušili samostan, umaknil v puščavo.
9. V Cordobi (na Španskem), sveti Janez Krstnik od Spočetja García, duhovnik iz
Reda Presvete Trojice, ki je začel z obnovo reda. Pri tem je vzdržal, ob zelo veliki delavnosti, ob težkim delom in ob krutih težavah.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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10.* V Valencĳi (na Španskem), sveti Vincencĳ Vilar David, mučenec, ki je med
verskim preganjanjem sprejemal duhovnike in redovnice v svoji hiši in je raje
sprejel smrt, kot da bi zatajil vero.
******
11. Na Zelandĳi, trpljenje blaženega Kornelĳa, priorja samostana Marienhof, ki
so ga krivoverci umorili.
12. V Henegau-u, pogreb Viljema, ustanovitelja oliventanskega samostana, ki je
sloveč po čudoviti milobi srca, po telesni strogosti, kakor tudi po čudežih, odšel
v večno življenje.

15. �������
1. Spomin svetega Onézima, katerega je sveti Pavel, apostol, sprejel kot ubežnika za sina in ga še v verigah v veri rodil za Kristusa, kot je sam pisal njegovemu
gospodarju Filemonu, in katerega je isti apostol posvetil v škofa in mu poveril
službo oznanjevanja in ga pustil v Efezu. Pripeljali so ga v Rim, kjer so ga zaradi
vere v Kristusa kamnali. Od tam so prenesli njegovo telo v mesto, kjer je bil postavljen za škofa.
2. V Brescii [brešji] (na Beneškem), sveta Faustín in Jovíta, mučenca, ki sta po
sprejemu vere v Kristusa, po mnogih bojih, kot zmagovalca prejela venec mučeništva.
3. V Antiohĳi (v Sirĳi), sveti mučenci: Isic, duhovnik, Josípp, rimski diakon, Zózim, Barál, in Agápita, devica.
4. V Clermont-Ferrandu [klermón feránu] (v Akvitánĳi), sveta Geórgĳa, devica.
5. V Vasionu (v lyonski Galĳi, v današnji Francĳi), sveti Kviníd, škof.
6. V dolini Antrodoco (v današnji Lácĳu), sveti Sevér, duhovnik, katerega se spominja tudi sveti papež Gregor Veliki.
7. V Capui [kápuji] (v Kampánĳi), sveti Dekoróz, škof.
8..* V Palazzolu [palacólu] (v Toskani), sveti Walfríd, opat, ki je, po rojstvu petih otrok, sklenil s soprogo živeti po meniško.
9.* V Växjö-u (na Švedskem), sveti Sigfríd, škof, rojen v Anglĳi, ki je z veliko
marljivostjo evangeliziral ljudi te pokrajine in samega kralja Olafa krstil za Kristusa.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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10.* V kraju Borgo Sansepolcro (v Umbrĳi), blaženi Angel Scarpe�i, duhovnik iz
Puščavniškega reda svetega Avguština.
11. V Paray-le-Monialu (v Burgúndĳi, v Francĳi), sveti Klávdĳ de la Colombiére [kolombĳér], duhovnik jezuitskega reda, ki je, predvsem vdan molitvi, mnoge z jasnim in pravim nasvetom vodil k Božji ljubezni.
******
12. V Rimu, spomin svetega Kratóna, mučenca, katerega je poučil o prvinah svete vere sveti Valentin, in ki je je kmalu nato s svojo ženo, sinovi in z vso družino
prestal mučeniško smrt.
13. V mestu Terni, spomin svete Agape, device.
14. V mestu Sebasti (v Armenĳi), spomin sedmih svetih žena. Ko so mučili svetega Blaža, so prestrezale kaplje njegove krvi. Zato in zaradi krščanske veroizpovedi, so jih prĳeli in z mečem prebodli.
15. V samostanu Meaux [mó] (na Francoskem), smrt svetega Janeza, škofa, ki se
je kot jugski opat povzpel do te časti in je z veliko učenostjo in krepostnim zgledom čudovito vodil izročeno mu čredo.
16. Na Vestfalskem (v Nemčĳi), spomin častitljive rekluze Gertrude, ki je sprejela cistercĳanski habit in je polna čednosti in dobrih del odšla k Ženinu.

16. �������
1. V Kampánĳi, sveta Julĳána, devica in mučenka.
2. V Cezareji v Palestini, sveti mučenci: Jeremĳa, Elĳa, Izaĳa, Samuel in Daniel,
egiptovski kristjani, katere je ugrabil predsednik Firmilĳán, pod cesarjem Galérĳem Maksimiánom, jih hudo mučil in slednjič z mečem umoril, ker so v Cilicĳi
radovoljno pomagali pričevalcem vere, obsojenim na rudnik. Za njimi so prejeli
venec mučeništva tudi: duhovnik Pamﬁl, Valens, jeruzalemski diakon, in Pavel,
doma iz mesta Jámnĳe, ki so bili dve leti v ječi. Ravno tako tudi: Porfírĳ, Pámﬁlĳev služabnik, Seléukus Kapadočan, promoviran v vojaški službi, Teodúlus,
starček iz družine predsednika Firmilĳána, končno Julĳán Kapadočan, ki je ravno tisto uro prišel in je bil ovaden kot kristjan, ker je poljubljal telesa mučencev.
Na ukaz je bil žgan s počasnim ognjem.
3. V Perzĳskem kraljestvu, sveti Marúta, škof, ki je, po Cerkvi vrnjenem miru,
predsedoval seleukĳskemu koncilu in je popravljal cerkve, razrušene ob prega… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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njanju kralja Šápura. Položil je relikvĳe mučencev na škofovskem mestu v Perziji, ki se odslej imenuje Martiropoli.
4.* Pri kraju Borgo San Pietro (v Abruzzu [abrucu]), blažena Filipa Mareri, devica, ki je prezirala bogastvo in posvetno veseljačenje, in je v rojstnem kraju sprejela pred kratkim začeto obliko življenja svete Klare.
5.* V Perugii [perúdžĳi] (v Umbrĳi), spomin blaženega Nikolaja Paglia, duhovnika iz Reda pridigarjev (dominikancev), ki je prejel od svetega Dominika redovno obleko in službo pridigarja.
6.* V Turinu v Italĳi, blaženi Jožef Allamano, duhovnik, ki je za širjenje vere z neutrudno gorečnostjo ustanovil dve Misĳonski kongregacĳi od Consolata, za moške in za ženske.
******
7. Spomin svetega Petra iz Kastelnaua, meniha in mučenca našega reda.
8. V mestu Kumáh, spomin svete Julĳane, device in mučenke, ki so je na različne
načine mučili, zaprli v ječo in se je očitno borila s hudobnim duhom. Ko je nato
premagala ognjene plamene in vrelo vodo, je po obglavljenju dopolnila mučeništvo.
9. V Egiptu, spomin svetega Julĳana, mučenca, ter drugih pet tisoč.
10. V Italĳi, spomin blaženega Janeza, kazamárĳskega opata, ki je napovedal
smrt našemu svetemu očetu Bernardu ter žalostnega tolažil zaradi nesrečnega
izida križarskih pohodov.
12. V Heisterbachu [hajstrbahu] (v Nemčĳi), spomin blaženega Lifrída, meniha
in preroka.
13. V Ertrúrĳi, pogreb blažene Margarete, device, ki je dopolnila svoje čednosti
polno življenje.

17. �������
1. Sedem svetih ustanoviteljev Reda servitov, namreč: Bonfílĳ, Jernej, Janez, Benedikt, Gerardín, Rikóver in Aléksĳ, ki so bili prej trgovci v Firencah. Po skupnem sklepu so se izročili blaženi Marĳi pri gori Senarium in ustanovili red po
pravilu svetega Avguština. Spominjamo se jih istega dne, v katerem je njihov
predstojnik, Aleksĳ, umrl baje kot stoletnik.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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2. V Amaséji (v Hellespóntu, v današnji Turčĳi), trpljenje svetega Teodórja Tiróna, ki je bil v času cesarja Maksimĳana močno pretepen zaradi izpovedovanja
krščanske vere, ter poslan v ječo. Potem je bil sežgan v ognjem. Njegovo slavo je
s preslavnim govorom hvalil sveti Gregor iz Nise.
3.* V Trieru (v belgĳski Galĳi, v današnji Nemčĳi), sveti Bonóz, škof, ki je, skupaj
s svetim Hilarĳem iz Poitiersa, deloval z naukom in navdušenjem, da bi se v galskih pokrajinah ohranila neokrnjenost vere.
4. V Armenĳi, sveti Mesrób, armenski cerkveni učitelj, ki je, kot učenec svetega Narséta in pisec v kraljevski palači, postal menih, iznašel črke, da bi ljudstvo
učil Sveto Pismo. Razlagal je obe Zavezi in sestavil himne in druge pesmi v armenskem jeziku.
5. V samostanu z imenom Klúain Edneh (na Irskem), sveti Fintán, opat, ustanovitelj istega samostana, slaven po strogosti.
6. Spomin svetega Flavĳána, carigrajskega škofa, ki je bil z udarci in brcami pretepen od brezbožnega poslanca Dióskura. Izgnan je bil v pregnanstvo, kmalu
nato je končal življenje.
7.* V Lindisfárni (v Northúmbrĳi, v severni Anglĳi), sveti Finán, škof in opat,
obdarovan s čudovito učenostjo in gorečnostjo pri oznanjevanju evangelĳa.
8. V mestu Auxy-aux-Mines [ózi o mén] (v Francĳi), smrt svetega Silvína, škofa.
9*. V samostanu Cava de T́irreni (v Kampánĳi, v južni Italĳi), sveti Konstábil,
opat, ki je bil zaradi izredne krotkosti in ljubeznivosti imenovan zagrinjalo bratov.
10.* V Ratzeburgu (v Holzácĳi, na Nemškem), sveti Evermód, škof, ki je v Redu
premostratencev, kot učenec svetega Norberta, delal za spreobrnjenje Venetov.
11.* V Padovi (na Beneškem, v Italĳi), blaženi Luka Belludi, duhovnik iz Reda
manjših bratov, ki je bil učenec in sodelavec svetega Antona.
12. V Pyeongyangi (v Koreji), sveti Peter Yu Chong-nyul, mučenec, ki je bil kot
družinski oče ujet in do smrti pretepen s šibami, ker je kot katehet ponoči v hiši
učil evangelĳ zbrane vernike, ter tako za Kristusa umrl.
13.* V Rožici (na Poljskem), blaženi Anton Leszczewicz [leščevič], duhovnik in
mučenec iz Kongregacĳe Marĳanskih klerikov, ki je bil med vojno v času vojaške
okupacĳe tiste dežele, od preganjalcev Cerkve sežgan zaradi vere v Kristusa.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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******
14. V mestu Babilon, rojstni dan za nebesa blaženega Polihrónĳa, škofa in mučenca, ki so ga vpričo preganjalca Decĳa s kamni bili po ustih. Izdihnil je z razprostrtimi rokami in z očmi zazrtimi v nebo.
15. V mestu Kankardĳi, trpljenje svetih mučencev: Donáta, Sekundĳána, Rómula in šestinosemdeset drugih.
16. V Klervoju, spomin blaženega Godríka, strica svetega Bernarda, ki se je
v spremstvu prvaka apostolov preselil v večno domovino.
17. V Nemčĳi, spomin blaženega Frovína, apostolskega moža in prvega opata
v Salemu.
18. Ravno tako v Nemčĳi, trpljenje Manególda, opata samostana Blažene Device Marĳe od svetega Jurĳa, ki so ga usmrtili zaradi gorečnosti za redovno disciplino.

18. �������
1. V kraju Béth Lapát (v perzĳskem kraljestvu), trpljenje svetega Sadhursta, škofa v selevkĳski Perzĳi, in sto osemindvajsetih tovarišev, mučencev, duhovnikov,
klerikov in posvečenih devic. Ker niso hoteli moliti sonca, so bili povezani v verige in ko so dolgo časa prenašali strašne muke, so bili končno prebodeni po kraljevi obsodbi.
2. V Toledu (na Španskem), sveti Heládĳ, ki je bil najprej voditelj javnih zadev
kraljevega dvora, potem je postal opat v Agalĳi, slednjič pa bil povzdignjen za
škofa v Toledu. Bil je velik karitativen delavec.
3. V Carigradu (v današnji Turčĳi), sveti Tarázĳ, škof, znamenit po znanju in krepostih, ki je odprl Drugi nicejski koncil, na katerem so očetje potrdili čaščenje
svetih podob.
4.* V samostanu Centule [sentíl] (v pokrajini okoli Amiensa, v Galĳi), sveti Angilbért, opat, ki je zapustil državniške in vojaške službe, se predal meniškemu
življenju s pristankom žene Berte, ki je tudi postala redovnica, se predala meniškemu življenju in je srečno vodila samostan v Céntuli.
5.* V Coimbri [koimbri] (na Portugalskem), sveti Teotónĳ, ki je dvakrat romal
v Rim in ko je zavrnil varuštvo Svetega groba, se je vrnil v domovino in ustanovil Kongregacĳo redovnih kanonikov Svetega Križa.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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6.* V Rimu, blaženi Janez iz Fiesole, s priimkom Angelski, duhovnik iz Reda
pridigarjev, ki se je vedno držal Kristusa. Kar je notranje gledal, je izpovedal
v podobah, da bi dvigal ljudi k najvišjim stvarem.
7.* V Londonu (na Angleškem), blaženi Viljem Harrington, duhovnik in mučenec, doma iz yorške groﬁje. Bil je obsojen od kraljice Elizabete I. na obglavljenje,
ker je sprejel in izvrševal duhovništvo na Angleškem. V Tiburnu je dosegel venec mučeništva.
8.* Pri Londonu (prav tako na Angleškem), blaženi Janez Pibush, duhovnik in
mučenec, ki je bil večkrat in dolgo zaprt v ječi. Slednjič je bil zaradi duhovništva
pod isto kraljico obsojen na smrt v Southwarku [saudverk], ter mučen in obešen
na vrv.
9.* V mestu Wu-hang (v pokrajini Hu-bei, na Kitajskem), sveti Frančišek Regis
Clet, duhovnik in mučenec iz Misĳonske kongregacĳe, ki je z največjimi težavami oznanjal evangelĳ, zaradi česar je bil izdan od odpadnika in, po mučnem
ujetništvu, zadavljen.
10. V mestu Gui-žou (prav tako na Kitajskem), sveti mučenec Janez Peter Neel,
duhovnik iz pariške Misĳionske družbe za tuja ljudstva. Ker je bil obtožen, da
oznanja vero, je bil privezan na rep konja, ki ga je vlekel v silnem diru in, zasramovan na vse načine, je slednjič umrl z obglavljenjem. Z njim so trpeli tudi sveti mučenci: Martin Wu Xue-šeng, katehist, Janez Žang Tian-šen, novokrščenec,
in Janez Chen Xian-heng.
11.* V Bergamu (v Italĳi), blaženi Jedrt Katarina Comensoli, devica, ki je ustanovila kongregacĳo Redovnic za čaščenje Presvetega Zakramenta in za vzgojo
mladine.
12.* V Rožici (na Poljskem), blaženi Jurĳ Kaszyra [kašira], duhovnik in mučenec
iz Kongregacĳe Marĳanskih klerikov.
******
13. V Jeruzalemu, rojstni dan za nebesa blaženega Simeona, škofa in mučenca,
ki je bil po telesu sorodnik našega Odrešenika in sin Kleofov, ki je bil brat Jožefa. Ta je bil v Jeruzalemu kot škof, naslednik Jakoba, sorodnika Gospodovega in
so ga v Trajanovem preganjanju mučili in nazadnje umorili. Vsi, ki so bili navzoči in sodnik sam, so se zelo čudili, da je kot stodvajsetleten starček prestal smrtno kazen na križu.
14. V mestu Ostĳi (v Italĳi), spomin svetih mučencev: Máksima, Klávdĳa, njegove žene Prepedígne in dveh njenih sinov, ki so bili zelo slavnega rodu in so jih
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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na Dioklecĳanovo povelje zgrabili in odgnali v pregnanstvo. Slednjič so jih sežgali in tako so darovali Bogu dišečo žrtev mučeništva.
15. V Afriki, smrt svetih mučencev iz Kalatrávskega reda, ki so jih Saraceni umorili zaradi vere v Kristusa.
16. V Francĳi, spomin klervojskega meniha Silvána, ki ga je papež Celestin III.
prištel med svetnike.

19. �������
1. V Neaplju (v Kampánĳi), smrt svetega Kvodvultdéusa, škofa v Kartagíni, ki
je, bil od arĳanskega kralja Genseríka, skupaj s klerom poslan v pregnanstvo in
postavljen v neprimerne ladje, brez jader in brez vesel, ter je proti upanju pristal
v Neaplju in tam umrl kot spoznavalec vere.
2. Spomin svetih menihov in drugih mučencev, ki so bili v Palestini od Saracenov, pod vodstvom Alamundúra, zaradi vere v Kristusa zelo kruto pobiti.
3. V Milanu (v Lombardíji), sveti Mansvét, škof, ki se je vztrajno boril proti monoteletski krivi veri.
4. Pri Beneventu (v Kampánĳi), sveti Barbát, škof, ki je, tako poročajo, spreobrnil h Kristusu Langobarde in njihovega kneza.
5.* V samostanu Vabréns (v pokrajini Rodez, v Akvitánĳi), sveti Jurĳ, menih.
6.* V Bisignáni [bisinjáni] (pri Consenzi, v Kalábrĳi), sveti Prokul, menih, glasnik meniškega življenja, obdarovan z izredno učenostjo.
7.* V La Chambre [la šámbr] (pri Bruselju, na Brabantskem, v današnji Belgĳi),
smrt blaženega Bonifacĳa, nekoč škofa v Lausanne [lozáni], ki je pri cistercĳanskih nunah preživel asketsko življenje.
8.* V mestu Noto (na Sicilĳi), blaženi Konrad Confalonieri iz Piacenze [piačence], puščavnik iz Tretjega reda svetega Frančiška, ki je zavrgel svetne igre in skoraj štirideset let preživel v stalni molitvi in pokori.
9.* V Kordobi (v Andalúzĳi, na Španskem), spomin blaženega Alvara, duhovnika iz Reda pridigarjev (dominikancev), znanega po pridiganju in premišljevanju Gospodovega trpljenja.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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10.* V Mantovi (v Lombardíji), blažena Elizabeta Picenardi [pičenardi], devica,
ki je v obleki Reda služabnikov Marĳe v domači hiši živela Bogu posvečeno. Pogosto je šla k svetemu obhajilu in se posvečala bogoslužju in premišljevanju Svetega pisma, zelo pobožno predana Devici Marĳi.
11. V kraju Kai-yang (pri Mian-yang, v provinci Si-čuan na Kitajskem), sveta Lucĳa Yi Žen-mei, devica in mučenka, ki je bila zaradi katoliške vere obsojena na
obglavljenje.
12.* V koncentracĳskem taborišču Dachau (blizu Münchna na Bavarskem,
v Nemčĳi), blaženi Jožef Zaplata, redovnik in mučenec iz Kongregacĳe Presvetega Srca Jezusovega, ki je bil zaradi vere s silo odpeljan iz Poljske domovine
v kruto ječo. Bolan je dovršil mučeništvo.
******
13. V Rimu, rojstni dan za nebesa svetega Gabinĳa, duhovnika in mučenca, ki
ga je dal Dioklecĳan v ječi zvezanega dolgo časa mučiti in si je tako z dragoceno
smrtjo pridobil nebeško veselje.
14. V Afriki, spomin svetih: Públĳa, Julĳána, Marcéla in drugih mučencev.
15. Na Nemškem (v avgsburški škoﬁji), spomin blaženega Udalríka, prvega kaizersheiskega opata.

20. �������
1. V Aleksandrĳi, spomin svetega Serapióna, mučenca, ki je bil pod cesarjem Decĳem zelo mučen. Najprej so mu polomili vse sklepe udov, nato pa so ga vrgli iz
visokih prostorov njegove hiše.
2. V Tiru (v Fenícĳi, v današnjem Libanonu), spomin petih blaženih mučencev,
ki so bili ubiti pod cesarjem Dioklecĳanom; najprej razmesarjeni po vsem telesu
z biči, potem nagi pripeljani v areno in izročeni različnim vrstam živali. V mladih telesih so dokazali trdno in nepremakljivo stanovitnost. Od teh je predvsem
eden, star še ne dvajset let, ko še ni bil zvezan z verigami, z razprostrtimi rokami, v obliki križa, molil k Bogu. Vsi pa, nedotaknjeni od razdraženih živali, so
bili slednjič z mečem umorjeni. To slavno množico so vzpodbujali k zmagi Tiránio in Silván, pa tudi škofa Peléj in Nil, ter mašnik Zenóbĳ, ki je v srečnem boju
skupaj z njimi dosegel mučeniško palmo.
3. V Antiohĳi (v Sirĳi), spomin svetega Tiranióna, škofa in mučenca v Tiru, ki je
bil v zgodnji dobi poučen v krščanski veri. Skupaj s duhovnikom Zenóbĳem je
dosegel mučeništvo, razmesarjen z železnimi kremplji.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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4. V Tournai-ju [turnéju] (v belgĳski Galĳi, v današnji Belgĳi), sveti Elevtérĳ,
škof.
5. V opatĳi Sint-Truiden (na Brabantskem v Avstrázĳi, v današnji Belgĳi), smrt
svetega Evhérĳa, orleánskega škofa, ki je našel pobožno zavetišče med menihi,
ko je bil od kneza Karla Martela, zaradi obrekovanja zavistnežev, prisiljen v izgnanstvo.
6. V Katanĳi (na Sicílĳi), sveti León, škof, ki je zelo skrbel za revne.
7.* V kraju Aljustrel [aldžustrel] (blizu Fatime, na Portugalskem), blaženi Hĳacinta Marto, ki je, čeprav še deklica nežne starosti, prenašala trpljenje bolezni in
z vsem trudom dokazala pobožnost do Device Marĳe.
8.* V kraju Stu�hof (blizu Gdanjska, na Poljskem), blažena Julĳa Rodzinska, devica in mučenka iz Kongregacĳe sester svetega Dominika, ki je bila med vojno ob pustošenju domovine vržena v koncentracĳsko taborišče, kjer je po neozdravljivi bolezni prišla v nebeško slavo.
******
9. Na otoku Ciper, smrt svetih mučencev: Potámĳa in Nemézĳa.
10. V Rimu, spomin svetnikov: Kaja, Viktorja in Pontámĳe.
12. V Švici, spomin svetega Gala, duhovnika in spoznavalca.
13. V Himmerodu (v Nemčĳi), pogreb pobožnega Izembárda, meniha.
14. V Anglĳi, rojstni dan za nebesa Ulrika, puščavnika.
15. V Vilarĳu, spomin blaženega Janeza, konverza izredne ponižnosti.

21. �������
1. Sveti Peter Damiáni, kardinal in cerkveni učitelj, škof v Ostĳi, ki je šel v puščavo Fonte Avellana, vztrajno pospeševal versko življenje, in v težkih časih Cerkve, ko se je morala prenavljati, trdno pozival menihe k svetosti in premišljevanju, klerike k popolnosti življenja, ljudstvo k povezanosti z apostolskim sedežem. Njegova smrt pa se je zgodila naslednji dan v Faenzi v Flaminĳi.
2. Spomin svetega Evstátĳa, antiohĳskega škofa, slavnega po učenosti, ki je bil,
pod arĳanskem cesarjem Konstancĳem, zaradi obrambe katoliške vere, izgnan
v Trákĳo in je tam v Gospodu zaspal.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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3.* V samostanu Grandfelt (v Švici), sveti Germán, opat. Bil je oropan obleke, ko
je hotel pred tolpo roparjev braniti sosednji samostan z prosečimi in miroljubnimi besedami, in z mečem preboden, ter umrl skupaj s svetim menihom Randoaldom.
4.* V Londonu (na Angleškem), blaženi Tomaž Pormort, duhovnik in mučenec,
ki je bil pod kraljico Elizabeto I. zaradi duhovništva v ječi strašno mučen, potem
pa je pri sveti Pavlu dopolnil mučeništvo z obešenjem.
5. Prav tam sveti Robert Southwell [saudvel], duhovnik in mučenec iz Družbe
Jezusove, ki je mnogo let, v tem mestu in v bližnji okolici, vršil službo in sestavljal duhovne pesmi, dokler ni bil zaradi duhovništva ujet in na ukaz iste kraljice
strašno mučen in je dokončal mučeništvo v Tiburnu z obešenjem.
6.* V Angersu [anžéru] (v Francĳi), blaženi Natalis Pinot, duhovnik in mučenec,
ki je bil prĳet med francosko revolucĳo, ko se je pripravljal za maševanje., Oblečen v svete paramente, je bil, kot žrtev zasmehovanja, odveden k mučenju pred
oltar.
7.* V Turinu, blažena Marĳa Henrika (Ana Katarina) Dominici, iz reda Sester
svete Ane in od Previdnosti, ki je trideset let ustanovo modro vodila in širila.
******
8. Na Sicilĳi, smrt devetinsedemdesetih svetih mučencev, ki so bili vredni v Dioklecĳanovem času zaradi svoje izpovedi vere prejeti venec, ki jim ga je bil pripravil Kristus.
9. V Afriki (v mestu Mahométi), spomin svetiega Vérula, Sekundína, Sérvula in
dvajset drugih mučencev.
10. V Klervoju, spomin blaženega Petra, meniha, kateremu je Bog podelil dar
čistosti in preroškega duha ter je po mnogih delih svetosti odhitel v nebeško bivališče.
11. V Nemčĳi, spomin blažene Neže, device, katere dušo je njena sestra Hildegunda videla iti v nebo.

22. �������
1. Praznik Sedeža svetega Petra, kateremu je Jezus rekel: »Ti si Peter skala in na
to skalo bom sezidal svojo Cerkev«. Na dan, v katerem so imeli Rimljani navado
spominjati se svojih rajnih, se slavi sedež tistega apostola, katerega znamenje se
slavi na vatikanskem polju, ki predseduje vesoljnemu zboru ljubezni.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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2. V Hierápolu (v Frígĳi, v današnji Turčĳi), sveti Pápĳa, škof, ki je, kot učenec
Janeza Starejšega in Polikarpov tovariš, razlagal Gospodove govore.
3. V Vienni (v lyonski Galĳi, v današnji Francĳi), sveti Pasházĳ, škof, preslaven
zaradi učenosti in svetosti.
4. V Ravenni, sveti Maksimĳán, škof, ki je zvesto vršil pastirsko službo in se boril za edinost Cerkve proti heretikom.
5.* V Longchampu [lonšámpu] (pri Parizu, na Francoskem), blažena Izabéla, devica, ki se je kot sestra kralja Ludvika IX. odpovedala kraljevski poroki in svetnim užitkom. Ustanovila je samostan manjših sester, s katerimi je v ponižnosti
in uboštvu služila Bogu.
6. V Kortóni (v Toskani), sveta Marjeta, ki je bila zaradi smrti ljubimca silno prizadeta in je oprala madeže mladosti. Sprejeta je bila v Tretji red svetega Frančiška. Prešla je k čudoviti kontemplacĳi nebeških reči, okrašena od Boga z višjimi
darovi.
7.* V mestu Sendai (na Japonskem), blaženi Dídak Carvalho, duhovnik iz Družbe Jezusove, mučenec, ki je z več tovariši, po krivicah, ječah in mučnih potovanjih, slednjič na koncu zime v muki vode, ki je postala led, v neustrašni veri priznal Kristusa.
8.* V Firencah (v Etrúrĳi), blažena Marĳa od Jezusa (Emilĳa) d‘Oultremont, ki
se je v Belgĳi kot mati štirih otrok, ko je postala vdova, ne da bi ob tem najmanj
zanemarila materne dolžnosti, izročila ustanovitvi in vodstvu Družbi Sester od
Marĳe Zadoščevalke in premagala veliko grenkosti z zaupanjem v Božjo pomoč.
Pobožno je zaključila zemeljsko popotovanje proti domovini.
******
9. Spomin svetega Aristiona, ki je bil eden izmed dvainsedemdesetih Kristusovih učencev.
10. V Aleksandrĳi, spomin svetega Abilĳa, škofa, ki je bil drugi škof za svetim
Markom in je trinajst let z zglednim življenjem opravljal duhovniško službo.
11. V Himmerodu (v Nemčĳi), spomin blaženega Henrika, meniha, ki je odlikovan z nebeškimi milostmi zaspal v Gospodu.
12. V Pontinĳaku, prenos telesa svetega Edmunda, canterbury-skega [kentrberĳskega] škofa.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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13. V rodeški škoﬁji, odhod s tega sveta blaženega Kvadrata, opata samostana
Bonavallis.
14. Spomin svete Marjete iz Kartane.

23. �������
1. Spomin svetega Polikárpa, škofa in mučenca, ki se slavi kot učenec in zadnja
priča apostolskega časa, in ki je bil, pod cesarjema Markom Antonínom in Lúcijem Avrélĳem Kómodom, pred prokonzulom in vsem ljudstvom v amﬁteatru
v Smirni v Azĳi, izročen ognju pri blizu devetdesetih letih. Zahvalil se je Bogu
Očetu, da ga je blagovolil sprejeti med mučence in prejeti delež Kristusovega keliha.
2. Pri Sírmĳu (v Panónĳi, danes v Srbĳi), sveti Sirén ali Sinéros, mučenec, vrtnar,
ki ga je ovadila neka ženska, katero je grajal zaradi lahkoživosti. Pridržan od
sodnika, se je priznal za kristjana in, ker ni hotel darovati bogovom, je bil usmrčen z obglavljenjem.
3. V Wenlocku (na Angleškem), sveta Milbúrga, devica iz kraljevskega rodu
Mercie in opatinja tamkajšnjega samostana.
4.* V Mainzu (v Frankónĳi, v Germanĳi), sveti Willigís, škof, ki se je odlikoval
po pastoralni gorečnosti.
5. Pri Stilu (v Kalábrĳi), sveti Janez, ki je postal menih po predpisih vzhodnih
očetov in je zaslužil, da se imenuje Terístes ali Messor (kosec). Imel je namreč navado, ganjen od silne ljubezni do potrebnih, nuditi pomoč koscem.
6.* V Bilbau (v Báskĳi, v Španĳi), blažena Rafaela de Villalonga Ibarra, ki je kot
mati sedmih otrok, s pristankom soproga, naredila redovne zaobljube in ustanovila Inštitut sester angelov varuhov, za varstvo deklet in za vodstvo po poti
božjih zapovedi.
7.* Pri francoski obali (pred Rochefortom [rošfortom]), sveti Nikolaj Tabouillot
[tabuiló], duhovnik in mučenec, ki je bil, med divjanjem francoske revolucĳe zaradi duhovništva, kot župnik na ladji za sužnje, prĳet in je od bolezni izčrpan
končal v bolnici mesta.
8.* V Rimu, blažena Jožeﬁna (Judite Adelajda) Vannini, devica, ki je ustanovila
Kongregacĳo hčera svetega Kamila za službo bolnim.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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9.* V Poznanu (na Poljskem), blaženi Ludvik Mzyk, duhovnik in mučenec Družbe Verbistov, ki je do smrti pričeval za Kristusa, ko so domovino napadli v vojni
pristaši zločinskega nauka, veri in ljudem sovražnega, in je bil preboden od stražarjev koncentracĳskega taborišča.
10.* V koncentracĳskem taborišču Dachau (pri Münchnu na Bavarskem), blaženi Vincencĳ Frelichowski, duhovnik, ki je bil, v isti vojni vihri, odpeljan v različne ječe. Nikdar se ni umikal pastoralni službi za pomoč bolnim in je, po mnogih
težavah, prišel k gledanju večnega miru.
******
11. Rojstni dan dvainsedemdesetih svetnikov, ki so v Sírmĳu dovršili mučeniški
boj in sprejeli neminljivo kraljestvo.
12. V Vilarĳu (na Brabantskem), spomin blaženega Cezarĳa, priorja tega samostana, ki je ob smrtni uri med prepevanjem psalmov izdihnil.
13. V Španĳi (pri svetem Benediktu de Castris), smrt častitljive Leonáre, nune, ki
se je na povabilo zborov blaženih devic preselila v hram nebeškega Ženina.

24. �������
1. V Nikomedíji (v Bitínĳi, v današnji Turčĳi), trpljenje svetega Evécĳa, ki je pod
cesarjem Dioklecĳanom videl na trgu viseti določbe proti častilcem Boga. Od
verske gorečnosti razvnet, je vpričo ljudstva javno raztrgal listič krivičnega zakona, zato je pretrpel vse vrste krutosti.
2. V Trierju (v belgĳski Galĳi, v današnji Nemčĳi), sveti Modést, škof.
3. V Canterbury-ju [kentrberĳu] (na Angleškem), sveti Etelbért, kralj Kentov, katerega je sveti Avguštin Kentrburški spreobrnil h Kristusovi veri kot prvega izmed knezov angleškega ljudstva.
4.* V Ascolu (v Picenu, v Italĳi), blaženi Konstancĳ de Fabriano Servuli, duhovnik iz Reda pridigarjev, ki je blestel po strogosti življenja in po trudu za doseganje miru.
5.* V Mantovi (v Lombardíji), blaženi Marko de Marconi, redovnik iz Reda puščavnikov svetega Hieronima.
6.* V mestu Algemesi (v pokrajini Valencĳi, v Španĳi), blažena Jožefa Naval Girbes [hirbes], devica, ki je dosegla svetost v svetu, ko se je posvetila verskemu pouku otrok.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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7.* V Nuceri Inferiore (v Kampánji, v Italĳi), blaženi Tomaž Marĳa Fusco, duhovnik, ki je z največjo ljubeznĳo skrbel za revne in bolne, in je ustanovil Hčere
ljubezni Presvete Krvi, katere je določil za različna socialna dela, predvsem med
mladino in bolnimi.
******
8. V Kapadocĳski Cezareji, smrt svetega Sérgĳa, čigar slavna dela so ohranjena.
9. Najdenje glave predhodnika Gospodovega, Janeza Krsnika, za časa vladarja
Marcĳana, ko je sam predhodnik razodel najprej dvema menihoma, kje leži njegova glava.
10. V samostanu Poblet (v Katalónĳi), smrt blaženega Jerneja, opata, o katerem
se poroča, da je obudil od mrtvih svojega služabnika.
11. V langerski pokrajini, spomin blaženega Dezidérĳa, konverza iz Klervoja, ki
je, z blagoslovom zraven stoječega svetega Bernarda, sledil Kraljici angelov, ki
ga je klicala v nebesa.
12. V mestu Liege [liéžu] (v Belgĳi) pogreb Simona, preroka in brata iz Álue, ki
je iz odličnega, bogatega in izobraženega moža postal v tem samostanu ovčji pastir in je na četrtem lateranskem zboru dajal zveličavne nasvete škofom in samemu papeže Incencu III.

25. �������
1. V Pergi (v Pamfílĳi, v današnji Turčĳi), trpljenje svetega Néstorja, škofa in mučenca v Magidu, ki je bil za časa preganjanja cesarja Decĳa ujet in od predsednika province obsojen na križ, da je proslavil Križanega, ko je pretrpel njegovo kazen.
2. V Nazianu (v Kapadócĳi, v današnji Turčĳi), sveti Cezárĳ, zdravnik, brat sveti Gregorĳa Nazianškega.
3.* V Maubeugi (v belgĳski Galĳi, v današnji Francĳi), sveta Adeltrúda, devica
in opatinja.
4. V samostanu Heidenheim [hajdnhajm] (v Frankónĳi, v Nemčĳi), sveta Waldbúrga, opatinja, ki je na prošnjo svetega Bonifacĳa in njegovih svetih bratov Willibalda in Winebalda, prišla iz Anglĳe v Nemčĳo, kjer je zelo dobro vodila dvojni samostan menihov in nun.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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5.* V Agrigentu [agridžentu] (na Sicilĳi), sveti Gerlánd, škof, ki je uredil škoﬁjo,
ko je bila osvobojena od Saracenov.
6.* V prioratu Orsan (v pokrajini Bourges [búrž], v Akvitánĳi), smrt blaženega
Roberta iz Arbisela, duhovnika, ki je po ulicah pridigal o spreobrnjenju življenja. Zbral je žene in može v dvojnem samostanu v Fontevraultu, pod vodstvom
opatinje.
7. V Luci (v Etrúrĳi), blaženi Avertan, romar in redovnik iz Reda karmeličanov.
8.* V Puebli de los Angeles (v Mehiki), blaženi Sebastjan od Prikazanja, ki se je,
kot pastir ovac, iz Španĳe preseli v Mehiko. Tam je z velikim bogastvom, ki ga je
zbral s svojim trudom, bogatil revne. Po dvojnem vdovstvu je bil potem sprejet
v Red Manjših Bratov, kjer je skoraj stoleten umrl.
9.* V Laurĳi (v Lukánĳi), blaženi Dominik Lentini, duhovnik, ki je vse do smrti
v domačem kraju, z življenjem ponižnosti, molitve in pokore, plodovito opravljal raznovrstne službe.
10.* V vasi Mdina na otoku Malti, blažena Marĳa Adeodata (Marĳa Terezĳa) Pisani, devica iz Reda svetega Benedikta, ki je kot opatinja samostana svetega Petra menjavala čase s časi, dobro vršila svojo nalogo, skrbela za revne in zapuščene ter za duhovno dobro skupnosti.
11. V mestu Xi-lin-xian (v provinci Guang-xi, na Kitajskem), sveti Lovrenc Bai
Xian, mučenec, ki je kot delavec in novokrščenec raje pretrpel obglavljenje, kot
da bi zatajil Kristusa.
12. V kraju Tequila [tekila] (na ozemlju Guadalajare, v Mehiki), sveti Turíbĳ
Romo, duhovnik in mučenec, ki je bil, zaradi sovraštva do duhovništva, med
divjim preganjanjem usmrčen.
13. Pri bregovih reke Bei-jiang (blizu mesta Šiu Ho-wu, v provinci Guan-dong,
na Kitajskem), sveta mučenca: Alojzĳ Versiglia, škof, in Kalist Caravario, duhovnik iz Salezĳanske družbe, ki sta, zaradi oskrbovanja njima izročenih krščanskega duš, pretrpela mučeništvo.
******
14. V Egiptu, rojstni dan za nebesa svetih mučencev: Viktorína, Víktorja, Nicéforja, Klávdĳana, Dióskora, Serapióna in Papíja pod cesarjem Numerĳanom.
Od teh so prvi, drugi in tretji za izpoved vere v Boga stanovitno prestali najhujše muke, Klavdĳa in Dioskora so žgali s plamenicami, Serapiona in Papĳa pa
usmrtili z mečem. Tako so se vsi proslavili s slavnim mučeništvom.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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15. V samostanu Ebrach (pri Würzburgu, v južni Nemčĳi), spomin blaženega
Adama, opata, ki ga je nekoč zapeljal videz pobožnosti, a se je po pismu našega
svetega očeta Bernarda spreobrnil in zelo sveto živel.
16. V Kameri Blažene Device Marĳe (pri Bruselju), prenos telesa blaženega Bonifacĳa, meniha tega mesta in škofa iz Lozáne (Lausanne, v Švici).

26. �������
1. Spomin svetega Aleksandra, škofa, ki je kot slavni starček, vnet od gorečnosti
za vero, po svetem Petru postal predstojnik aleksandrĳske Cerkve, vrgel iz občestva Cerkve Arĳa, svojega duhovnika, pokvarjenega od heretičnega brezboštva,
oddaljenega od Božje resnice. Tega je kmalu, na prvem nicejskem koncilu, obsodil z tristoosemnajstimi očeti.
2. V Bologni (v Emílĳi), sveti Favstinĳán, škof, ki je Cerkev, izmučeno od preganjanja, s pridiganjem okrepil in pomnožil.
3. V Gazi (v Palestini), sveti Porfírĳ, škof, rojen v Solunu, ki je kot puščavnik živel pet let v Sketski puščavi, in prav toliko v dolini Jordana. Slaven je bil bo po
dobroti do revežev. Nato je bil postavljen za škofa v Gazi. Porušil je mnogo templjev malikov. Dolgo časa so ga pristaši malikov nadlegovali, dokler se ni v miru spočil med svetniki.
4.* V Neversu [nevéru] (v Névstrĳi, današnji Francĳi), sveti Agríkola, škof.
5. V Arcis-sur-Aubi [arsi sir obi] (v Šampánji, v Galĳi), sveti Viktor, puščavnik,
katerega slavo je opisal sveti Bernard.
6. V Firencah (v Etrúrĳi), sveti Andrej, škof.
7.* V Londonu (na Angleškem), blaženi Robert Drury, duhovnik in mučenec, ki
je bil lažno ovaden zarote proti kralju Jakobu I. Za Kristusa je trpel mučeništvo
v Tyburnu, oblečen v cerkveno obleko, da je potrdil duhovniško dostojanstvo.
8. V Olesi v Montserratu (blizu Barcelone v Španĳi), sveta Pavla od svetega Jožefa Calasanza Montal y Fornes, devica, ki je ustanovila Marĳin samostan Pobožnih olskih sester.
9.* V Alcantarilli [alkantarílĳi] (blizu Murcíje, na Španskem), blažena Pietás od
Križa (Thomasina) Ortiz Real, devica, ki se je iz ljubezni do Boga marljivo trudila za poučevanje in katehiziranje revnih in je ustanovila kongregacĳo Salezĳank
od svetega Srca Jezusovega.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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******
10. V Antiohĳi, spomin svetih mučencev: Fortunáta in Feliksa z drugimi sedemindvajsetimi.
11. V Francĳi, spomin blaženega Andreja, meniha iz Klervoja, ki je pod blaženim Robertom, naslednikom svetega Bernarda, prejel redovno obleko in jo ohranil sveto.
12. V Nenburgu, smrt blaženega Teoderika, meniha izrednih kreposti in zelo čuječega posnemovalca očetnih izročil.
13. Na gori Stromberg, pogreb Arnálda, konverza, odličnega po ponižnosti in
svetosti življenja.

27. �������
1. V Aleksandrĳi (v Egiptu), spomin svetih mučencev Julĳána in njegovega služabnika Euna. Ker je bil Julĳán z verigo tako povezan, da ni mogel niti hoditi, niti stati, se je predal sodniku na stolu, skupaj z dvema služabnikoma, ki sta
ga nosila. Eden od služabnikov je vero zatajil, drugi z imenom Eunus, je vzdržal skupaj s svojim gospodom v priznanju Kristusa. Za oba je bilo, pod cesarjem
Decĳem, ukazano, da so ju posadili na kamele, vodili okoli po vsem mestu in ju
s korobači do smrti ranili.
2. Ravno tam, sveti Beza, mučenec, ki je, kot vojak, odvračal tiste, ki so zasramovali prej omenjena mučenca. Ovadili so ga pri sodniku, in zaradi vztrajnosti
v veri, je bil obglavljen.
3.* Na ozemlju Rouena [ruána] (v Galĳi), sveta Honorína, devica in mučenka.
4. V Lyonu (v Galĳi), sveti Baldomér, subdiakon, Bogu predan mož.
5. V Carigradu, sveta meniha Bazilĳ in Prokopĳ Dekapolit, ki sta se, pod cesarjem Leónom III. Izaurĳcem, neumorno zavzemala za češčenje svetih podob.
6. V samostanu Narek (v Armenĳi), sveti Gregor, menih, učitelj Armencev, slaven po spisih in mističnih izkušnjah.
7.* V Messani (na Sicílĳi), sveti Luka, opat samostana Presvetega Odrešenika, ki
se je ravnal po predpisih vzhodnih menihov.
8. V Londonu (na Angleškem), sveta Ana Line [lajn], vdova in mučenka, ki je
v tem mestu, potem ko je soprog umrl v pregnanstvu zaradi katoliške vere, oskr… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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bovala hišo za duhovnike. Zaradi tega je bila v Tiburnu, pod kraljico Elizabeto
I., obešena z vrvjo. Z njo sta trpela tudi blažena duhovnika in mučenca: Marko
Barkworth [bárkvórt], iz Benediktinskega reda, in Rogérĳ Filcock [ﬁlkok], iz Jezuitskega reda. Ko sta še dihala, sta bila z železom usmrčena.
9.* V Londonu (na Angleškem), blaženi Viljem Richardson, duhovnik in mučenec, ki je bil posvečen v Sevili na Španskem. Kot zadnji mučenec pod kraljico
Elizabeto I., je bil v Tiburnu zaradi duhovništva obešen.
10. V mestu Sencelles [senceljes] (na otoku Mallorka [maljorka]), blažena Frančiška Ana od Žalostne Device Cirer Carbonell [sirer karbonel], devica, ki ni znala brati in ne pisati. Vendar se je, gnana od božje gorečnosti, posvetila apostolatu in delom ljubezni, ter ustanovila skupnost Sester ljubezni.
11.* V Isoli del Gran Sasso (v Abruzzu), sveti Gabriel od Žalostne Device (Frančišek) Possenti, akolit, ki je zapustil svetno nečimrnost. Kot mladenič je vstopil
v Kongregacĳo pasionistov, kjer je dovršil tek kratkega življenja.
12.* V Marseillu (v Galĳi), blažena Marĳa od Jezusa Deluil Martiny, devica, ki je
ustanovila Kongregacĳo Hčera Jezusovega Srca. Od zavratnega moža je bila do
smrti ranjena, ter s prelitjem krvi zaključila življenje, ki je bilo tesno povezano
s Kristusovim trpljenjem.
13.* V Pastu (v Kolumbĳi), blažena Marĳa od Ljubezni Svetega Duha (Karolina) Brader, devica, ki je z vso močjo združevala kontemplativno življenje z misijonskim delovanjem in ustanovila, za pospeševanje krščanskega nauka, Frančiškanske sestre Marĳe Brezmadežne.
******
14. V Rimu, spomin svetih mučencev: Aleksandra, Abundĳa, Antigona in Fortunata.
15. V Španĳi (v mestu Sevílji), rojstni dan za nebesa svetega Leándra, škofa in
spoznavalca, po čigar oznanjevanju in prizadevnosti se je, ob pomoči kralja Rekareda, ves gotski narod spreobrnil od arĳeve brezbožnosti.
16. V Lyonu, spomin svetega božjega moža Baldomera, čigar grob slovi po številnih čudežih.
17. V samostanu svetega Bernarda v Frízĳi, smrt blaženega Emanuela, ki je bil
izvoljen za kremonskega škofa in se je odlikoval po čudoviti svetosti, izredni pobožnosti in po nebeških znamenjih.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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18. V Leodinski dolini svetega Lamberta, pogreb blaženega Ivana, meniha, ki je
bil nadvse vnet za očetna izročila.
19. V Sitoju, smrt blaženega Roberta, priorja, ki je zaslužil, da je bil po smrti pokopan med ustanovitelje reda in prištet mednje.

28. �������
1. Spomin svetih duhovnikov, diakonov in mnogih drugih, ki so v Aleksandrĳi,
ko se je širila huda kuga, v času cesarja Galĳéna, dosegli smrt, ko so pomagali
bolnim. Pobožni verniki so jih častili kot mučence.
2. V okolici Lyona (v jurenski pokrajini, v Francĳi), smrt svetega Rómana, opata, ki je sledil zgledom starih menihov. Kot prvi je tam živel puščavniško življenje in postal oče mnogih menihov.
3. Pri Bereji (v Sirĳi), spomin svetih devic: Maráne in Cire, ki sta molče živeli
v majhnem in ograjenem kraju na prostem, ne da bi imeli šotor. Potrebno hrano
sta prejemali pri okencu.
4.* Pri Parizu (v Galĳi), blaženi Danĳel Bro�ier, duhovnik iz Kongregacĳe od
Svetega Duha, ki si je prizadeval za organizacĳo dela za sirote.
5.* V koncetracĳskem taborišču Oswiečim (ali Auschwitz, blizu Krakova na Poljskem), blaženi Timotej Trojanowski, duhovnik in mučenec iz Reda manjših konventualnih bratov, ki je, zlomljen od mučenja zaradi krščanske vere, umrl, ko je
bila domovina pod okupacĳo vlade, sovražne vernim ljudem.
6. V Rimu ob tiburtínski cesti, smrt svetega Hilárĳa, papeža, ki je napisal okrožnice o katoliški veri, s katerimi je potrdil nicejski, efeški in kalcedonski koncil,
ter razjasnil primat rimskega sedeža.
7. V Worcestru [vústru] (v Anglĳi), sveti Osvald, škof, ki je bil najprej kanonik,
potem menih, slednjič je načeljeval eboracenski in hkrati vigornienski Cerkvi.
Kot priljubljen, vesel in učen učitelj je uvedel Pravilo svetega Benedikta v mnogih samostanih.
8.* V Aquili (v Abruzzu), blažena Antonĳa iz Firenc, vdova, pozneje ustanoviteljica samostana Kristusovega Telesa, po prvotnem pravilu svete Klare, in prva
opatinja.
9. V mestu Xi-lin-xian (na Kitajskem, v provinci Guang-xi), sveti Avgust Chapdelaine, duhovnik in mučenec iz Pariške misĳonske družbe za zunanja ljudstva,
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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ki so vojaki ga zajeli z mnogimi novokrščenci, ko je v tej pokrajini prvi sejal krščansko vero. Bil je pretepen s tristo udarci in potisnjen v majhno jamo, ter je
slednjič obglavljen umrl.
******
10. V Rimu, rojstni dan za nebesa svetih mučencev: Makarĳa, Ruﬁna, Justa in Teóﬁla.
11. Na Portugalskem, smrt blažene Violáncĳe, opatinje samostana svetega Benedikta de Castris (blizu mesta Évora). Zelo je pokorila svoje telo, zraven pa so
jo mučile še hude bolezni. Zgubila je tudi luč oči. Dajala je občudovanja vreden
zgled stanovitnosti in potrpežljivosti.
12. V Liri (sedanji Lier v Belgĳi), prenos trupla blažene Beatrike, priorice samostana Nazaret.
13. Na Sardínĳi, spomin blaženega Herbeta, ki je iz opata samostana Mor postal
turitanski nadškof in je slovel po veliki svetosti.

P�������� ����: 29. �������
1. V Rimu ob tiburtínski cesti, smrt svetega Hilárĳa, papeža, ki je napisal okrožnice o katoliški veri, s katerimi je potrdil nicejski, efeški in kalcedonski koncil,
ter razjasnil primat rimskega sedeža.
2. V Worcestru [vústru] (v Anglĳi), sveti Osvald, škof, ki je bil najprej kanonik,
potem menih, slednjič je načeljeval eboracenski in hkrati vigornienski Cerkvi.
Kot priljubljen, vesel in učen učitelj je uvedel Pravilo svetega Benedikta v mnogih samostanih.
3.* V Aquili (v Abruzzu), blažena Antonĳa iz Firenc, vdova, pozneje ustanoviteljica samostana Kristusovega Telesa, po prvotnem pravilu svete Klare, in prva
opatinja.
4. V mestu Xi-lin-xian (na Kitajskem, v provinci Guang-xi), sveti Avgust Chapdelaine, duhovnik in mučenec iz Pariške misĳonske družbe za zunanja ljudstva,
ki so vojaki ga zajeli z mnogimi novokrščenci, ko je v tej pokrajini prvi sejal krščansko vero. Bil je pretepen s tristo udarci in potisnjen v majhno jamo, ter je
slednjič obglavljen umrl.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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1. �����
1. V Rimu pri Svetem Pavlu (ob Ostĳski cesti), sveti Feliks III., papež, ki je bil
praded papeža Gregorĳa Velikega.
2. V Angersu [anžéru] (v lyonski Galĳi, danes v Francĳi), sveti Albín, škof, ki je
ostro karal ošabne navade mogotcev in je, s prenovo Cerkve, vztrajno uresničeval tretji orleanski koncil.
3. V Saint Davidu (v Walesu [vejlzu]), sveti David, škof, ki je posnemal zglede in
navade vzhodnih očetov, in je ustanovil samostan, kjer so se vzgajali mnogi menihi, ki so oznanjali evangelĳ v Walesu [véljzu], na Irskem, v Cornwallu [kórnvólu] in Bretánji.
4. V Le Mansu [lemánu] (v Névstrĳi, sedaj v Francĳi), sveti Siviárd, opat v SaintCalaisu.
5. Na otoku Kaiserswerth [kajzrvért] (na reki Renu, v Nemčĳi), sveti Svitbért,
škof, ki je bil najprej menih v Northúmbrĳi, tovariš Wilibrórda, nato od svetega Wilfrída posvečen za škofa. Oznanjal je evangelĳ pri Bátavcih, Frízih in drugih germanskih ljudstvih in pobožno umrl v samostanu, ki ga je ustanovil že kot
starček.
6. V Báskĳi (v Francĳi), sveti León, škof in mučenec.
7. V samostanu Avena (v strminah gore Merkurio, v Kalábrĳi), sveti León Lukas, mulenski opat, ki je slovel zaradi puščavniškega in samostanskega življenja,
po pravilih vzhodnih menihov.
8.* V Cellæ Novæ (v Galícĳi, na Španskem), sveti Rudesínd, ki je prej kot dumienski škof v tej provinci skrbel za ustanavljanje in pospeševanje meniškega
življenja. Ko je odložil škofovsko službo, si je nadel meniški habit v samostanu
Cellæ Novæ, katerega je vodil kot opat.
9.* V Tábĳi (v Ligúrĳi), spomin blaženega Krištofa iz Milana, duhovnika iz Reda
pridigarjev (dominikancev), vnetega za božjo čast in za pravovernost.
10.* V Passanu (na Beneškem), blažena Ivana Marĳa Bonomo, opatinja v Redu
svetega Benedikta. Obdarovana z mističnimi darovi, je združevala bolečine Gospodovega trpljenja na telesu in duši.
11. V mestu Xi-lin-xion (v kitajski provinci Guang-xi), sveta Neža Cao Kuiying,
mučenka, ki je bila prej poročena z nasilnim možem. Po moževi smrti se je po
naročilu škofa posvetila poučevanju krščanskega nauka, zaradi česar je bila vr… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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žena v ječo, ter pretrpela najbolj kruta mučenja. V zaupanju v Boga, se je preselila k nebeškim pojedinam.
******
12. V Rimu, dvestošestdeset mučencev, katerim je cesar Klavdĳ, zaradi priznanja Kristusovega imena, ukazal najprej kopati v areni, potem pa jih poslal izven obzidja salarĳskih vrat in jih s puščicami vojakov usmrtil v amﬁteatru istega mesta.
13. Istega dne, sveti Donat, mučenec, ki je pod vodstvom Urzacĳa in tribuna
Marcelina trpel v Kartagini.
14. V mestu Marseille-u [marséju] (v južni Francĳi), sveta mučenca: Hermes in
Hadrĳan.
15. Ravno tam, trpljenje svetega mučenca Leona.
16. Na silvanenskem polju, blaženi Almarik, ki je bil najprej opat v Karoliloku,
potem silvanenški škof. Obe dostojanstvi je okrasil s svetostjo.
17. V Klervoju, blaženi Hugo, menih, učenec svetega Bernarda.
18. V Bonavalle, prenos blaženega Simplicĳa, meniha, učenca svetega opata Hugona.

2. �����
1. V Neocezareji (v Pontu, v današnji Turčĳi), sveti Troádĳ, mučenec ob preganjanju cesarja Decĳa, katerega boj je opisal sveti Gregor Thaumatúrg.
2. V Lichtﬁeldu (na Angleškem), sveti Ceáda, škof, ki je kot škof predsedoval
v težkih časih provincam: Mercíe, Lindsey-a in provinci Južne Anglĳe. Škofovsko službo je opravljal, po zgledih starih očetov, v veliki popolnosti življenja.
3.* V Agiri [adžíri] (na Sicílĳi), sveti Luka Casali z Nikósĳe, menih, ki je bil poln
ponižnosti in kreposti.
4. V Pragi (na Češkem), sveta Neža, opatinja, ki je, kot hči kralja Otokarja, prezirala kraljevsko poroko, ker se je želela poročiti s samim Jezusom Kristusom.
Sprejela je Pravilo svete Klare v samostanu, ki ga je sama zgradila, kjer je hotela
živeti v popolnem uboštvu.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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5.* V Brugesu [brížu] (v Flandrĳi, v današnji Belgĳi), blaženi Karel Dobri, mučenec, ki je bil varuh pravice in branitelj revnih kot voditelj Danske, ter nato voditelj Flándrĳe, dokler ni bil umorjen od vojakov, katere je, ob njihovem nasprotovanju, silil k miru.
6. V Sevilli [sevílji] (na Španskem), sveta Angela od Križa Guerrero González
[geréro gonsáles], ki je ustanovila samostan Sester od Križa, in ni zase pridržala
nič več pravic, kot so jih imeli ubogi, katere je ponavadi imenovala svoje gospodarje in jim v resnici služila.
******
7. V Rimu (na Latinski cesti), sveta mučenca: Jovin in Bazilej, ki sta trpela pod cesarjem Valerĳanom in Galĳenom.
8. Prav tako v Rimu, mnogi sveti mučenci, katere je po dolgem mučenju cesar
Aleksander obsodil na smrt.
9. V Cezareji (v Kapadócĳi), sveti mučenci: škof Lucĳ, Absalon in Lorgĳ.
10. Na Švedskem, sveti Štefan, ki je postal menih v samostanu Alvastra, nato pa
nadškof v Upsali in primas Švedske. Na obeh položajih je blestel v krepostih.
11. Na Španskem, pogreb blaženega Andreja Moraka Rivisika, ki je s posebnim
navdušenjem in vnemo vsak dan molil oﬁcĳ blažene Marĳe. Sedemnajst let je
zelo čisto živel v samostanu Vilarĳu na Brabantskem, v času opata Arnulfa, in je
po kratkem življenju dosegel plačilo večne slave.

3. �����
1. V Cezareji (v Palestini), sveta mučenca: Marín, vojak, in Astérĳ, senator, pod
cesarjem Galĳénom; od katerih je bil prvi, ovaden za kristjana od zavistnega sobojevnika, in je pred sodnikom z jasnim glasom izpovedal svojo vero in sprejel
venec mučeništva z obglavljenjem. Ko je Asterĳ sprejel telo mučenca in ga ogrnil z obleko, s katero se je oblačil, in mu je izkazal čast, ki gre mučencu, je po pripovedovanju, tudi sam postal mučenec, kar si je želel.
2. V Calahorri [kalaóri] (v Terragoni na Španskem), sveta Emetérĳ in Heledónĳ,
ki sta oba služila vojsko pri legĳi v Galícĳi. Ko je prišlo do preganjanja, sta bila
ovenčana zaradi izpovedi Kristusovega imena. Odpeljali so ju do Calahorra [kalaóra], kjer sta prejela mučeniško krono.
3. V Amaséji (v Pontu, v današnji Turčĳi), sveta mučenca Kleoník in Evtrópĳ, trpela v preganjanju cesarja Maksimĳana pod predsednikom Asklepiodatom.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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4. V Brescii [bréšji] (na Beneškem), sveti Ticián, škof.
5. V Wallesu [vejlzu] (v Anglĳi), sveti Vinvaléj, prvi opat v Landevennecu, ki je
bil učenec svetega Budoka na otoku Lavret, in je baje podal razlago meniškega
pravila.
6.* V Beneventu (v Kampánĳi), sveta Artelájda, devica.
7.* V Nonantoli (v Emílĳi), sveti Anzelm, ustanovitelj in prvi opat tega samostana, ki je štirideset let spodbujal meniško disciplino, tako z zapovedmi, kot s krepostnim življenjem.
8. V Oberkaufungenu (v Hessenu, v Nemčĳi), sveta Kunigúnda, ki je, skupaj
s soprogom, cesarjem svetim Henrikom, podarila Cerkvi mnogo premoženja.
Po njegovi smrti je v samostanu, v katerega se je kot redovnica umaknila, izbrala Kristusa za dediščino. Tam je tudi umrla. Njeno telo je bilo slovesno položeno
poleg kosti svetega Henrika v Bambergu.
9.* V Frízĳi (na današnjem Nizozemskem), blaženi Friderík, duhovnik, najprej
župnik v mestu Hallum, potem opat premonstratenskega samostana Mariengaarde.
10.* V Palermu (na Sicílĳi), blaženi Peter Hieremias [jeremíja], duhovnik iz Reda
pridigarjev (dominikancev), katerega je sveti Vincéncĳ Ferrer potrdil za službo
oznanjevanja božje besede, in se je vsega izročil zveličanju duš.
11.* V Vercellu [verčélu] (v severni Italĳi), blaženi Giacobin de‘Canepacci [džakobín de kanepáči], redovnik iz Karmeličanskega reda, preslaven v prizadevanju za molitev in pokoro.
12.* Pri Gondaru (v Etiopĳi), blaženi: Liberat Weiss, Samuel Marzorati in Michael Pĳ Fasoli a Zerba, duhovniki in mučenci iz Reda manjših bratov, ki so bili zaradi katoliške vere kamnani.
13.* V Vannesu [vanu] (v Bretánji), blaženi Peter Ranat Rogue [roge], duhovnik
in mučenec iz Misĳonske kongregacĳe, ki je v času francoske revolucĳe zavrnil
prisego, naloženo kleru, in je ostal v mestu, da bi tajno služil vernikom. Obsojen
na obglavljenje, se je milostno preselil k Gospodu v isti cerkvi, kjer je slavil Gospodove skrivnosti.
14. V Brescii [brešji] (v Lombardíji), sveta Terezĳa Evstóhĳa (Ignacĳa) Verzeri,
devica, ustanoviteljica Hčera od Presvetega Srca Jezusovega.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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15.* V Bergamu (ravno tako v Lombardíji, v Italĳi), blaženi Innocenc iz Berza
[berca] (Janez) Scalvinoni [skalvĳóni], duhovnik iz Reda manjših bratov kapucinov, ki se je z izredno ljubeznĳo odlikoval pri širjenju božje besede in pri spovedovanju.
16. V Filadélﬁji (v Pensilvánĳi, v Združenih Državah Severne Amerike), sveta
Katarina Drexel, devica, ki je ustanovila kongregacĳo Sester od Presvetega zakramenta in je radodarno in dobrotljivo potrošila svojo bogato dediščino za pomoč in vzgojo črnskih in indĳanskih otrok.
******
17. Istega dne, rojstni dan svetega Hemiterĳa in Keledonĳa. Ko se je dvignil vihar preganjanja, sta bila ob nastalem preganjanju kot vojaka najprej pri mestu
Leon mučena, nato prepeljana v Kalaguro in tam ovenčana z mučeništvom.
18. Na ozemlju Pertohorencev, smrt blaženega Bona, opata v Casa Dei, ki je slovel po poznanju Svetega pisma in po točnem izpolnjevanju redovnih dolžnosti,
ter je prištet med najodličnejše može, ki so pred albižani branili katoliško resnico.
19. V Evori (na Portugalskem), smrt svete Elizabete, redovnice samostana svetega Benedikta »de Castris«, ki si je v svoji dolgotrajni in težki bolezni pletla slavne vence potrpežljivosti in je slednjič v prisotnosti svetega Benedikta in Bernarda dospela v resnično zdravje in večni pokoj.
20. V Lancasteru [lenkestru] (na Angleškem), trpljenje blaženega opata sanecĳskega samostana, ki so ga krivoverci zaradi katoliške vere obesili na kol in razmesarili.

4. �����
1. Na gradu Grodno (pri Vilni, v Litvi), sveti Kazimír, sin poljskega kralja, ki je
blestel po verski gorečnosti, čistosti in spokornosti, ljubeznivosti do ubogih in
po pobožnem čaščenju blažene Device Marĳe in Evharistĳe, ter je zaradi jetike
pobožno umrl.
2. V Nikomedíji (v Bitínĳi, v današnji Turčĳi), sveti: Fótĳ, Arheláj, Kvirín, in drugih sedemnajst mučencev.
3.* V Trierju (v Renánĳi v Avstrázĳi, v današnji Nemčĳi), sveti Basín, škof, ki je
izšel iz rodu vojvod Avstrázĳe. Bil najprej menih, potem opat svetega Maksimina Trierskega, ter slednjič povišan na škofovski sedež tega mesta. Potrdil je ustanovo svete Hermine Eptenaci.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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4.* V Comacchiu [komáčĳu] (v Flamínĳi), sveti Apĳán, menih, ki je bil tja poslan
iz pavĳskega samostana, in je v tem mestu končal puščavniško življenje.
5.* V samostanu Cava [káva] de T́irreni (v Kampánĳi), sveti Peter, ki je od mladosti živel meniško življenje. Bil je izvoljen za polikastrskega škofa, toda ker ni
prenesel hrušča zunanjega življenja, se je vrnil v samostan, kjer je postal opat in
vzpostavil čudovito disciplino.
6.* V Chambery-ju [šambérĳu] (v Savóji, v današnji Francĳi), blaženi Humbért,
tovariš Sabávdĳa III., ki je bil prisiljen zapustiti samostan, da je vodil javno službo. Kmalu pa se je vrnil k meniškemu življenju, katerega je bolj ljubil.
7.* V Londonu (na Angleškem), blaženi: Krištof Bales [beljz], duhovnik, Aleksander Blake [blejk] in Nikolaj Horner, mučenci, ki so v času divjega preganjanja kraljice Elizabete I. hkrati prejeli venec slave.
8.* V samostanu Svetega Odrešenika le-Vicomte [levikomt] (v Normandíji,
v Francĳi), blažena Plácida (Evlálĳa) Viel, devica, ki je pri vodstvu Kongregacĳe
krščanskih šol od Usmiljenja, blestela po gorečnosti in ponižnosti.
9.* V Vicenzi [vičenci] (v Italĳi), blaženi Janez Anton Farina, škof, ki se je na
mnogotere načine posvečal pastorali in ustanovil Inštitut sester učiteljic od svete Doroteje od Svetih Src, da bi skrbele za pouk revnih deklic, in da bi pomagale vsem prizadetim in preziranim.
10.* V mestu Berezwecz [berezveč] (pri mestu Glebokie na Poljskem), blaženi:
Miecislav Bohatkiewicz [bohatkjevič], Ladislav Maćkowiak [mačkovjak] in Stanislav Pyrtek, duhovniki in mučenci, ki so bili v vojni vihri, zaradi vere v Kristusa, vrženi v ječo in s svinčenkami usmrčeni.
******
11. V Rimu (ob Apĳski cesti), rojstni dan za nebesa blaženega Lucĳa, papeža in
mučenca, ki je bil zaradi vere v Kristusa poslan v pregnanstvo v Valerĳanovem
in Galĳenovem preganjanju. Ko mu je bila po božji volji potem dovoljena vrnitev k svoji Cerkvi, je z obglavljenjem končal mučeništvo.
12. Ravno tako v Rimu (ob Apĳski cesti), smrt devetdesetih mučencev, ki so pokopani na pokopališču svete Cecilĳe.
13. Istega dne, trpljenje svetega Gaja, dvornika, ki so ga z drugimi sedemindvajsetimi utopili v morju.
14. V Anglĳi, smrt blaženega Tomaža, meniha, ki je najprej obnovil redovno disciplino v kenterberĳskem samostanu, kjer je bil prior. Potem se je pridružil ci… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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stercĳanom in nazadnje, pokoren njim, v samoti posnemal prvotne egiptovske
puščavnike.
15. V Asviersu (Aquiria, na Brabantskem), pogreb Hermana, konverza, katerega
čednost se je v bolezni izpopolnila.

5. �����
1. V Cezareji (v Palestini), spomin svetega Teóﬁla, škofa, ki je pod cesarjem Septímĳem Sevérom blestel po modrosti in poštenosti življenja.
2. V Pamfílĳi (v današnji Turčĳi), sveti Konón, mučenec, ki je v času cesarja Décija, moral kot vrtnar teči pred vozom s pribitimi žeblji na nogah. Padel je na kolena in izdihnil dušo v molitvi.
3. V Rimu na Apĳski cesti, v Kalistovih katakombah, smrt svetega Lúcĳa, papeža, ki je bil naslednik svetega Kornélĳa. Zaradi vere v Kristusa je trpel izgnanstvo, in kot odličen pričevalec vere se je v težkih časih vedel mirno in modro.
4. V Sinópu (v Pontu, v današnji Turčĳi), sveti Foka, mučenec, ki je kot vrtnar
pretrpel mnoge krivice zaradi Zveličarjevega imena.
5. V Cezareji (v Palestini), sveti Hadrĳán, mučenec, ki je, v preganjanju cesarja
Dioklecĳana, na ukaz predsednika Firmilĳana, na praznik, ko so ponavadi slavili rojstni dan za nebesa Fortune Cezarejske, bil zaradi vere v Kristusa vržen najprej levu, potem pa z mečem umorjen.
6. V Palestini (pri obali Jordana), sveti Gerásim, puščavnik, katerega je, v času
cesarja Zenóna, sveti Evtímĳ spreobrnil k pravi veri. Opravljal je velika spokorna dela in vsem, ki so se pod njim vadili v meniškem življenju, dajal zgled discipline in neoporečnega življenja.
7.* V Saighiru (v Ossory, na Irskem), sveti Kiarán, škof in opat.
8.* V Arlesu [árlu] (v Provansi), sveti Virgil, škof, ki je, po priporočilu papeža
Gregorĳa Velikega, gostil svetega Avguština in menihe, ki so šli na Angleško.
9.* V Vigevanu [vidževánu] (v Lombardíji), blaženi Krištof Macassoli, duhovnik
iz Reda manjših bratov. Bil je izreden pridigar in se je odlikoval tudi v ljubezni
do ubogih.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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10.* V Neaplju (v Kampánĳi), blaženi Jeremĳa Vlaški (Janez) Kostistik, član
Reda manjših bratov kapucinov, ki je, neprestano skozi štirideset let, z ljubeznijo in veseljem pomagal bolnim.
11. Ravno tako v Neaplju, sveti Janez Jožef od Križa (Karel Kajetan) Calosirto
[kalosirto], duhovnik iz Reda manjših bratov, ki je sledil stopinjam svetega Petra iz Alcantare [alkántare] in v mnogih samostanih neapeljske province obnovil
redovno disciplino.
******
12. Istega dne, trpljenje svetega Evzébĳa Palatina in devetih drugih mučencev.
13. V Klervoju, blaženi Gerard, menih. V rokah bratov, ki so slavili Boga in prepevali psalme, je izročil dušo Kristusu.
14. V Španĳi, prenos svetega Rajmunda, ﬁterĳskega opata.
16. V Lyonu, pogreb blaženega Radúlfa. Najprej je bil opat v Signy-ju [sinjĳu],
nato v Klervoju, potem je postal škof v Agénu [adženu] in nazadnje nadškof
v Lyonu in je poln zaslug zaspal v Gospodu.

6. �����
1. V Tortoni (v Piemontu), sveti Marcĳán, ki se časti kot škof in mučenec.
2. V Nikomedíji (v Bitínĳi, v današnji Turčĳi), rojstni dan za nebesa svetih mučencev: Viktorja in Viktorina. Skupaj s Klavdĳanom in njegovo ženo Basso so tri
leta prestajali mnogo muk. Nato so jih vrgli v ječo in so tam končali tek svojega
življenja.
3. V Treviru (v belgĳski Galĳi, v današnji Nemčĳi), sveti Kviríak, duhovnik.
4. Spomin svetega Evágrĳa, carigrajskega škofa, katerega je cesar Valent poslal
v izgnanstvo. Kot odličen pričevalec vere se je preselil h Gospodu.
5. V Toledu (na Španskem), sveti Julĳán, škof, ki je v tem mestu sklical tri koncile in s spisi razlagal pravi nauk, ter je vztrajno izkazoval pravico, ljubezen in gorečnost za duše.
6. V Säckingenu [zekingenu] (v Švici), sveti Fridolín, opat, ki je bil rojen na Irskem, potoval je po Galĳi, dokler ni ustanovil v Säckingenu dvojni samostan
v čast svetemu Hilárĳu.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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7. V Metzu (v Avstrázĳi, v današnji Francĳi), sveti Hrodegang, škof, ki je ukazal
duhovščini živeti podobno, kot se živi med zidovi samostanov, po vseh pravilih
redovnega življenja. Čudovito je pospeševal petje v Cerkvi.
8. V Sirĳi, trpljenje svetih dvainštiridesetih mučencev, ki so bili zgrabljeni v Amorĳi v Frígĳi in pripeljani do reke Evfrat, kjer so za odlični boj prejeli palmo
mučeništva.
9.* V Barceloni (v Katalónĳi, na Španskem), sveti Olegár, škof, ki je prejel tudi
tarragonski sedež, ko je bil ta osvobojen izpod jarma Mavrov.
10.* V mestecu Viterbo, blažena Roza, devica, iz Tretjega reda svetega Frančiška,
ki je bila marljiva v delih ljubezni. Predčasno je, v dvaindvajsetem letu starosti,
dokončala kratek tek življenja.
11. V Gandu (v Flándrĳi, v današnji Belgĳi), sveta Koleta Boylet, devica, ki je tri
leta živela trdo življenje, zaprta v hišici, zgrajeni pri cerkvi. Kmalu potem, ko
je sprejela Pravilo svetega Frančiška, je pripeljala mnogo samostanov k prvotni
obliki življenja s tem, da je uvedla predvsem duha uboštva in pokore.
******
12. V Francĳi, blaženi Poncĳ. Kot menih v Grandselvi je bil izvoljen za klervojskega opata, potem pa postavljen za škofa klermontske Cerkve, ki ji je koristil
tako s ponižnostjo, kot z ugledom.
13. V Baindtu (v Nemčĳi), blažena Ana, opatinja. Zaradi nedolžnosti svoje duše
in čistosti telesa je bila Kristusu posebno všeč.

7. �����
1. Spomin svetih mučenk Perpétue in Felicite, ki so bile ujete pri Kartágini, pod
cesarjem Septimĳem Severom, z drugimi mladenkami iz katehumenata, od katerih je bila Perpetua stara okoli dvaindvajset let, mati otroka dojenčka, Felicita
pa služkinja, ki je bila noseča, in je bila po zakonih zavarovana, dokler ne rodi.
Iz ječe sta obe odšli v amﬁteater z vedrim obrazom, kot bi odhajali v nebesa. Četudi v bolečinah poroda, se je veselila, ko so jo vrgli zverem.
2. Prav tam, trpljenje svetih: Sátira, Saturnína, Revokáta in Sekundína, od katerih je, ob divjanju istega preganjanja, zadnji umrl v ječi, ostali pa so, skupaj mučeni od zveri in z železom zaklani, umrli s poljubom miru.
3. V Cezareji (v Palestini), trpljenje svetega Evbúla, ki je bil, kot tovariš svetega
Hadrĳana, dve leti za njim raztrgan od levov in preboden z mečem.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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4. Pri Chersonésu (na Krimu), sveti ško�e: Bazílĳ, Evgénĳ, Agatodór, Elpídĳ,
Etér, Kapitón in Efrem, mučenci.
5. Pri Tébajdi (v Egiptu), sveti Pavel, s priimkom Preprosti (Simplicis), učenec
svetega Antona.
6. V Brescii (na Beneškem), sveti Gavdiós, škof.
7.* V samostanu Aniánu (v Septimánĳi, v današnji Francĳi), sveti Ardon Smaragd, duhovnik, ki je bil v samostanskem življenju sobrat svetega Benedikta
Aniánskega.
8. V Prusi (v Bitínĳi, v današnji Turčĳi), sveti Pavel, škof, ki je bil izgnan iz domovine zaradi obrambe svetih podob in je v pregnanstvu umrl.
9. V samostanu cistercĳanskega reda Fossanova (v Lácĳu), smrt svetega Tomaža
Akvinskega, katerega spomin obhajamo osemindvajsetega januarja.
10.* V Londonu (na Angleškem), blažena mučenca, Janez Larke [lárk] in Janez
Ireland [ajrlend], duhovnika, in German Gardiner [žardenér], ki so pod kraljem
Henrikom VIII., zaradi zvestobe rimskemu papežu, umrli obešeni v Tiburnu.
11. V Firencah (v Etrúrĳi), sveta Terezĳa Margarita Redi, devica, ki je stopila
v Red bosonogih karmeličank, hodila po trdi poti popolnosti in mlada umrla.
12. V Seulu (v Koreji), sveti Janez Baptist Nam Kong-sam, mučenec.
13. V mestu Sai-Nam-Hte (ravno tako v Koreji), sveti mučenci: Simeon Berneux
[berné], škof, Just Ranfer de Bretenieres [bretenĳér], Ludovic Beaulieu [bólĳé] in
Peter Henrik Dorie [dorí], duhovniki iz Pariške misĳonske družbe za zunanje
misĳone. Ko so preganjalcem pogumno odgovorili, da so prišli v Korejo v imenu Kristusa reševat duše, so bili obglavljeni.
14.* V mestu Kirov (v Rusĳi), blaženi Leónid Fedorov, škof in mučenec, ki je vršil službo apostolskega eksarha za ukrajinske katoličane bizantinskega obreda,
in je pred vlado, sovražno veri, zaslužil biti zvest Kristusov učenec vse do smrti.
******
15. V Heisterbachu [hajstrbahu], smrt blaženega Godešalka, ki je, sloveč po krepostih, sveto umrl.
16. V Bonvali (pri Vieni), blaženi Peter, menih, oče svetega Petra Taranteškega. Najprej je živel v svetu, a ne posvetno. Otroke, ki jih je prejel od svoje svete
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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žene, je svetniško vzgojil, potem pa odšel v samostan in v visoki starosti pobožno umrl.

8. �����
1. Sveti Janez od Boga, redovnik, po rodu Portugalec, ki je po življenju, polnem
nevarnosti, hrepenel po višjem od vojaške službe. Z neprenehno ljubeznĳo se je
daroval revnim in bolnim v bolnišnici, ki jo je sam zgradil, in k sebi poklical tovariše, ki so pozneje ustanovili Red bolničarjev svetega Janeza od Boga. Na ta
dan se je, v Granadi na Španskem, preselil k večnemu počitku.
2. Spomin svetega Póncĳa, ki je bil diakon svetega Ciprĳana v Kartágini. Tega je
spremljal vse do smrti in o njegovem življenju in trpljenju zapustil odlično knjigo.
3. Pri Atinoi (v Egiptu), sveta mučenca Apolónĳ in Filemón.
4.* V Comu (v Ligúrĳi), sveti Provín, škof, ki je, kot zvesti učenec svetega Ambroža, ubranil njemu izročeno Cerkev pred arĳansko versko zmoto.
5.* Na otoku Sca�ery [sketeri] (na Irskem), sveti Senán, opat.
6. V Dunwichu [danviču] (na Angleškem), sveti Feliks, škof, ki je prišel iz Burgúndĳe in je za časa vladanja kralja Sigeberta oznanjal evangelĳ vzhodnim Angležem.
7. V Nikomedíji (v Bitínĳi, v današnji Turčĳi), sveti Teoﬁlákt, škof, ki je bil, zaradi čaščenja svetih podob, kaznovan z izgonom. Umrl je v Stróbilonu v Kárĳi.
8.* V Thérouannu [teruánu] (v Galĳi), sveti Hunfríd, škof, ki je v mestu, ki so ga
razrušili Normani, neprestano skrbel za tolažbo in povezanost svoje črede.
9.* V Pávĳi (v Lombardíji), sveti Litifríd, škof.
10.* V mestu Tayne [tejn] (na Škotskem), smrt svetega Dutháka, škofa v Rossu.
11.* V Estelli (v Navarri, v Španĳi), sveti Veremúnd, opat, ki je bil od otroških
let menih. Z zgledom je vzpodbujal njemu podložne menihe, in bil vdan postu
in bdenju.
12.* V Obazíni (pri Limogesu [limóžu], v Akvitánĳi), sveti Štefan, prvi opat samostana tega kraja, ki je iskal Boga. Pridružil je cistercĳanskemu redu tri samostane, ki jih je sam ustanovil.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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13.* V samostanu Jędrzejów [jendšejúv] (na Poljskem), smrt blaženega Vincenca
Kadlubka, krakovskega škofa, ki se je odpovedal tej službi in tam naredil zaobljube meniškega življenja.
14.* V mestu Getafe (blizu Madrida, na Španskem), blaženi Faustin Miguez [míges], redovnik, iz Reda pobožnih redovnih šolskih klerikov. Ko je postal duhovnik, se je ves izročil službi poučevanja. Dosegel je dober glas učitelja in izvedenca v naravoslovnih stvareh. Marljiv v pastoralnem delu je ustanovil Kongregacijo hčera od Božje Pastirice.
******
15. V Antínoah (v Tebah), rojstni dan za nebesa svetih mučencev: Filémona in
diakona Apolonĳa, katera je dal sodnik zgrabiti in zasliševati. Ker sta se stanovitno upirala darovati malikom, so jima prebodli noge, ju grozovito vlačili po
mestu, ter nazadnje z mečem umorili. Tako sta dopolnila mučeništvo.
17. Istega dne pri omenjenem mestu, trpljenje svetega Arĳana, Teótika in drugih treh, ki jih je dal sodnik potopiti v morje, toda delﬁn je prinesel njihova telesa na obrežje.
18. V Villersu [vĳéru] (na Brabantskem), pogreb blaženega Henrika, priorja tega
samostana, ki je prileten in poln dobrih del, preprostosti, bdenja in krotkosti
prejel plačilo v nebesih.
19. V Španĳi, smrt blažene Beregárĳe, ki se je odpovedala kraljevemu dvoru svojega očeta, sprejela redovno obleko v samostanu Huelgas-u [uélgasu] ter tam
zelo sveto umrla.
20. V Waterfordu [vótrfórdu] (na Irskem), spomin Nikolaja, ki je veliko pretrpel
za vero. Umrl je, ko je bil izbran za waterfordskega škofa.

9. �����
1. Sveta Frančiška, redovnica, ki se je kot mladenka poročila, ter štirideset let živela kot žena in družinska mati. Izkušena je bila v pobožnosti, ponižnosti in čudoviti potrpežljivosti. V času nesreče je razdelila svoje premoženje ubogim in ko
je mož umrl je služila bolnim, se umaknila med oblate, katere je v Rimu združila pod Pravilom svetega Benedikta.
2. Pri Sivasu (v Armenĳi), trpljenje svetih štiridesetih kapadoških vojakov, ki so
bili bratje, ne po krvi, ampak po veri in vdanosti nebeškemu Očetu. V času cesarja Licínĳa so morali v verigah in po drugih mučenjih, v zelo mrzlem zimskem
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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času, prenočiti na ledu nagi pod milim nebom, ter pretrpeti mučeništvo z lomljenjem nog. Med njimi sta bila Círĳon in Kandíd.
3. V Barceloni [barselóni] (v Katalónĳi), sveti Pacián [pasĳán], škof, ki je razlagal
krščansko vero in si je pridobil ime katoliški.
4.* V pokrajini Rapolli (v Basilicati), sveti Vital de Castronóvo, menih.
5. Na vzhodnem Moravskem, sveti Bruno Kverfurtski, škof in mučenec. Najprej
je spremljal cesarja Otona III. v Italĳo. Po navodilu svetega Romualda, se je predal meniški disciplini. Ko je sprejel ime Bonifacĳ, se je vrnil v Nemčĳo, kjer ga je
papež Janez X. posvetil za škofa. Prebodli so ga malikovalci na apostolskem potovanju skupaj z osemnajstimi tovariši.
6. V Bologni [bolónji] (v Emílĳi), sveta Katarina, devica iz Reda svete Klare, ki je
vodila svete device. Slavna po umetnosti preprosti je vodila posvečene device,
še slavnejša je bila po mističnih krepostih, spokornosti in ponižnosti.
7. V Mondoniu (v Piemontu), sveti Dominik Savio, ki je bil že od otroških let
blag in prĳetnega značaja. Pot krščanske popolnosti je s hitrim napredkom dovršil še mladoleten.
8. V pokrajini Nei-Ko-Ri v Koreji, svetih mučencev Peter Ch‘oe Hyong in Janez
Baptist Chon Chang-un, ki sta kot družinska očeta podeljevala krst in izdajala
krščanske knjige, zaradi česar sta bila izročena mučenju. Bila sta tako stanovitna
v veri, da sta pri svojih preganjalcih prebudila občudovanje.
******
9. V Veurneski [vernski] okolici, najdenje trupla svetega Idezbálda iz Diena
[dína], opata, katerega truplo so skoraj sto let po njegovi smrti našli nestrohnjeno.
10. V Nemčĳi, spomin blažene Marĳe, sestre blaženega Karla, opata villerskega
[vĳéreskega], ki je sveto živela do smrti v samostanu Duneverk.
11. Ravno tako v Nemčĳi, trpljenje šestdesetih menihov, ki so s palmo mučeništva sklenili svoje življenje.
12. V Sitoju, pogreb meniha Henríka, sina burgundskega vojvoda Ódona, ki je
odličen v ponižnosti zaspal v Gospodu.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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10. �����
1. V Hisarliku (pri Meandru v Frígĳi, v današnji Turčĳi), spomin svetih mučencev Kaja in Aleksandra, ki sta bila ovenčana s slavnim mučeništvom med preganjanjem cesarjev Marka Antonína in Lúcĳa Vera.
2. V Afriki, spomin svetega Viktórja, mučenca, na katerega praznik je imel sveti
Avguštin za ljudstvo govor.
3. Prav tam, spomin svetega Makárĳa, jeruzalemskega škofa, na katerega pobudo sta Konstantin Veliki in sveta Helena, njegova mati, očistila svete kraje in jih
okrasila s svetimi bazilikami.
4. V Rimu pri Svetem Petru, sveti Simplícĳ, papež, ki je tolažil žalostne, pospeševal edinost Cerkve in utrjeval vero, ko so barbari pustošili Italĳo in Rim.
5. V Parizu (v Galĳi), sveti Droktovéj, opat, katerega je njegov sveti učitelj Germán postavil za predstojnika menihom v samostanu, ustanovljenem v mestu
Autun.
6. V samostanu Bobbio (v Ligúrĳi), sveti A�ala, opat, ki se je, kot pospeševalec
samostanskega življenja, podal najprej v lerinski samostan, kmalu pa v samostan Luxeuil, kjer je nasledil svetega Kolumbana, in bil zelo slaven po gorečnosti in razločevanju duhov.
7. V Glasgowu [glézgouu] (na Škotskem), sveti Janez Ogilvie [ogilví], duhovnik
in mučenec iz Družbe Jezusove, ki je, po mnogih letih študĳa svete teologĳe, preživel kot izgnanec po kraljestvih Evrope. Tajno posvečen v duhovnika se je vrnil, kjer je z največjo marljivostjo vršil vse pastoralno delo za svoje sodržavljane,
dokler ni bil, pod kraljem Jakobom VI., vržen v ječo in obsojen na smrt. Prejel je
slavno palmo mučeništva.
8.* V Parizu (v Galĳi), blažena Marĳa Evgenĳa Milleret de Brou [brú], devica,
ustanoviteljica Kongregacĳe sester od Vnebovzetja, namenjene za krščansko
vzgojo deklic.
9.* Blizu mesta Cortazar [kortásar] (v Mehiki), blaženi Elĳa del Soccorro [sokóro] (Matej Elĳa) Nieves Castillo [niéves kastíljo], duhovnik in mučenec iz Reda
bratov svetega Avguština, ki je bil med divjim preganjanjem ujet, ker je skrivaj
opravlajl službo, in bil zaradi sovraštva do duhovništva pretepen s svinčenkami.
******
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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10. V Perzĳi, smrt dvainštiridesetih svetih mučencev.
11. Istega dne, spomin svetega Gorgónĳa in Firma.
12. V Anglĳi, trpljenje blaženega Janeza, opata iz Wélsa, ki je bil zaradi vere na
razne načine mučen in je dopolnil mučeništvo v Lancasteru [lenkestru].
14. V Nazaretu pri Liége-u [liéžu], pogreb Kristĳáne, device, ki je vsa potopljena
v Boga odšla v večno srečo.
15. Na Irskem, pogreb opata Gelázĳa, ki je bil goreč redovnik, brezmadežnega
življenja. Njegovo čudovito iskrenost in preprostost razuma ter odlične zasluge
so razodevali tudi čudeži.

11. �����
1. V Smirni (v Azĳi, v današnji Turčĳi), sveti Piónĳ, duhovnik in mučenec, ki je
bil po gnusni ječi, kjer je s spodbudami krepil mnoge brate za prenašanje mučeništva, izbran za blaženi konec za Kristusa v ognju, zaradi zagovarjanja krščanske vere pred ljudstvom.
2. V Laodicéji (v Sirĳi), sveta mučenca Tróﬁm in Tal, ki sta v preganjanju cesarja
Dioklecĳana dosegla venca slave po mnogih in strašnih mukah.
3.* Na Škotskem, sveti Konstantin, kralj in mučenec, učenec svetega Kolúmba.
4. V Jeruzalemu, sveti Sofrónĳ, škof, ki je imel za učitelja in prĳatelja Janeza Moshusa, s katerim je obiskal meniške kraje, in bil po Modestu izvoljen za voditelja
sinajskega samostana, ko je to sveto mesto padlo v roke Saracenov. Stalno je branil vero in varnost ljudstva.
5.* V Hainaultu [enóltu] (v Névstrĳi, v današnji Belgĳi), sveti Vindicĳán, škof
v Cambrai-ju [kambréju] in Arrasu, ki je opomnil kralja Teodorika III., da naj
s pokoro zadosti za zločin smrti svetega Leodegárĳa.
6. V Milanu, smrt svetega Benedikta, škofa.
7.* V samostanu Tallaght (na Irskem), sveti Engus, s priimkom Kúldei, menih, ki
je s trudom sestavil seznam irskih svetnikov.
8. V Cordobi [kórdovi] (v Španĳi), sveti Evlógĳ, duhovnik in mučenec, ki je bil
zaradi slavnega pričevanja za Kristusa obglavljen z mečem.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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9.* V mestu Cupramontana (v Marche, v Italĳi), blaženi Janez Baptist de Fabriano Righi [rígi], duhovnik iz Reda manjših bratov.
10.* V Yorku (na Angleškem), blaženi Tomaž Atkinson [etkinsn], duhovnik in
mučenec, ki je mučeništvo pretrpel zaradi duhovništva, pod kraljem Jakobom
I.
11.* V Klonmelu (na Irskem), blaženi Janez Kearney [kérni], duhovnik in mučenec iz Reda manjših bratov, ki je bil obsojen na obglavljenje, ker je kot duhovnik potoval po Anglĳi. Z begom se je izogibal sodbe, toda nato je bil v domovini,
pod vlado Óliverja Cromwella [kromvela], zaradi duhovništva zopet obsojen na
mučeništvo z obešenjem.
12. V mestu Hung Yen (v Vietnamu), sveti Dominik Cam, duhovnik in mučenec,
ki je mnogo let tajno in v nevarnosti za življenje, služil tudi v ječi. Slednjič je bil
na ukaz cesarja Tu Đuc obsojen na obglavljenje, ker je trdno zavračal, da bi pohodil Gospodov križ.
13. V kraju Sai-Nam-Hte (v Koreji), sveta mučenca: Marko Chong Ui-bae, katehist, in Aleš U Se-yong, ki sta bila zasramovana od samih sorodnikov in bičana
zaradi krščanske vere.
******
14. V Obazinskem samostanu pri Limoges [limóžu], smrt svetega Štefana, prvega tamkajšnjega opata in ustanovitelja mnogih samostanov, ki je sebe in svoje samostane podredil cistercĳanskemu redu in se odlikoval s premnogimi krepostmi in čudeži.
15. V Kartágini, spomin svetega Heráklĳa in Zózima.
16. V Aleksandrĳi, trpljenje svetega Kándida, Pipériona in drugih dvajset.
17. V Amienskem okraju, rojstni dan za nebesa svetega Firmína, opata.
18. V samostanu svetega Petra Gumiálskega, pogreb svetega Petra, opata tega
kraja, brata svetega Dominika, ustanovitelja Reda pridigarjev. Njegove svete relikvĳe, ki so bile nekoč dolgo mučene, se že dolgo hranĳo med drugimi telesi
svetnikov pod njim posvečenim oltarjem.
19. V Klervoju, spomin blaženega Júlĳana, meniha, znamenitega po svetem življenju in učenosti.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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12. �����
1. V Tevesti (v Numídĳi, v današnji Alžirĳi), sveti Maksimilĳán, mučenec, ki je
bil sin veterana Viktórja in bil tudi sam poklican v vojaško službo. Odgovoril je
prokonzolu Diónu, da se kristjanu ni dovoljeno vojskovati. Ker je vojaško službo zavrnil, je bil z mečem kaznovan.
2. V Nikomedíji (v Bitínĳi, v današnji Turčĳi), spomin svetih mučencev: Mígdona, duhovnika, Evgéna, Máksima, Domna, Mardóna, Smaragda in Hilárĳa, ki so
bili v zaporednih dneh zadavljeni, da bi druge prestrašili.
3. Prav tam, trpljenje svetega Petra, mučenca, ki je bil hišni uslužbenec cesarja Dioklecĳana in je svobodneje ugovarjal mučenju kristjanov. Bil je na cesarjev
ukaz priveden na javen kraj in je bil najprej dolgo mučen s korobači, nato pražen
na ognjeni rešetki. Dorotéj in Gorgónĳ, ki ste tudi bila v kraljevi službi, ker sta
podobno ugovarjala, sta bila podobno mučena in končno z vrvjo umorjena.
4. V Rimu na pokopališču Poncĳána, pokop svetega papeža Innocenca I., ki je
branil svetega Janeza Zlatoustega, tolažil Hieronima in potrdil Avguština.
5. V Saint-Pol-de-Léon (v Galĳi), sveti Pavel Avrelĳán, prvi škof tega mesta.
6. V Rimu pri svetem Petru, smrt svetega papeža Gregorja I., s priimkom Veliki, katerega spomin obhajamo tretjega septembra, ko je tudi dan njegovega posvečenja.
7. V Sigriáni (v Bitínĳi, v današnji Turčĳi), v samostanu Veliko polje, smrt svetega Teófana, s priimkom Kronist, ki je iz velikega bogataša postal reven menih, katerega je cesar León Armenec, zaradi čaščenja svetih podob, zadržal v ječi dve leti. Od tam je bil odpeljan v Samotracĳo, kjer je od trpljenja oslabljen izdihnil dušo.
8.* V Winchestru [vinčestru] (na Angleškem), sveti Elfégus, ki je že kot menih
zelo skrbel za vzpostavitev samostanskega življenja.
9.* V mestu San Gimignano [džiminjáno] (v Toskani), blažena Fina, devica, ki je
od nežnih let potrpežljivo prenašala težko neozdravljivo bolezen, samo z zaupanjem v Boga.
10.* V Arezzu [arecu] (v Ertrúrĳi), blažena Justina Francucci Bezzoli [frakúči becóli], devica in rekluza iz Reda svetega Benedikta

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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11.* V Recanatu (v Marche, v Italĳi), blaženi Hieronim Gherarducci [gerardúči],
duhovnik iz Reda puščavnikov svetega Avguština, ki se je posvetil skrbi za mir
in slogo med ljudstvi.
12. V mestu Gui-yang (v provinci Guang-xi, na Kitajskem), sveti Jožef Žang Dapeng, mučenec, ki je po sprejetju luči vere, komaj krščen odprl hišo misĳonarjem in katehistom. Na vse načine je pomagal revnim, bolnim in otrokom, dokler
ni bil priveden do mučenja na križu. Jokal je od veselja, da je bil vreden za Kristusa umreti.
13.* V Krakovu (na Poljskem), blažena Angela Salawa, devica iz Tretjega reda
svetega Frančiška, ki je hotela živeti kot hišna pomočnica. Ponižno je živela med
deklami in se v največjem uboštvu preselila k Gospodu.
14. V Sanremu (v Ligúrĳi, v Italĳi), sveti Alojzĳ Orione, duhovnik, ki je ustanovil
Malo hišo božje previdnosti v prid mladini in vsem zapuščenim.
******
15. V Nikomedíji, smrt svetega Egdúna, duhovnika, in drugih sedem, ki so bili
drug za drugim, vsak dan po eden, zadavljeni, da bi ostale navdal strah.
16. V Rimu, pogreb svetega Inocenca, prvega papeža tega imena.
17. V Belgĳi, spomin blaženega Gregórĳa, vĳérskega priorja. Bil je zelo goreč za
redovno življenje.
18. V Pontigny-ju [pontinjĳu], pogreb blaženega Edmunda, meniha, ki se je popolnoma odtujil posvetnim opravilom in je v veliki svetosti sklenil zadnji dan.
19. V samostanu Rósea Vállis, spomin svetega Hermína, sina irskega kralja, katerega relikvĳe se tamkaj hranĳo.

13. �����
1. V Nikomedíji (v Bitínĳi, v današnji Turčĳi), sveti mučenci: Macedónĳ, duhovnik, Patrícĳa, žena, in hči Modésta.
2. V Minyji (v Egiptu), sveti Sabín, mučenec, ki je mnogo pretrpel in slednjič
umrl vržen v reko.
3. V Perzĳi, sveta Kristína, mučenka, ki je bila zaradi devištva prebodena. Dovršila je mučeništvo pod perzĳskim kraljem Chósroem I.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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4.* V Poitiersu [puatĳéju] (v Akvitánĳi), sveti Piéntĳ, škof, ki je veliko pomagal
sveti Radegúndi pri ustanavljanju samostanov.
5. V Sevilli [sevílji] (na Španskem), sveti Leánder, škof, ki je kot brat svetega Izidórja, s svojim delovanjem spreobrnil Fulgéncĳa in Florentíno od arĳanske zmote h katoliški veri, rod Vizigodov pa s pomočjo njihovega kralja Rekareda.
6.* V samostanu Novalesa (ob vznožju gore Cinizĳa, v dolini Segusina), sveti Eldrád, opat, ki je, zavzet za božje češčenje, izboljšal psalter in skrbel za gradnjo
novih cerkva.
7. V Kordovi (v andaluzĳski pokrajini v Španĳi), trpljenje svetih mučencev: Ruderíka, duhovnika, in Salomóna, od katerih je bil prvi vržen v ječo, ker je zanikal
verovanje, da je bil Mohamed, kot pravi prerok, poslan od Vsemogočnega. V ječi se je srečal s Salomonom, ki se je bil nekaj časa prej pridružil mohamedanski
veri. Oba sta z obglavljenjem slavno končala tek boja.
8. V Camerinu [kamerínu] (v Marche, v Italĳi), sveti Ansovín, škof.
9.* V samostanu Cava [káva] de´Tirreni (v Kampánĳi), blaženi Peter Secundus
[sekúndus], opat.
10.* V Oxfordu [oksfórdu] (na Angleškem), blaženi Agnéll iz Pise [píze], duhovnik, ki ga je sveti Frančišek poslal v Galĳo, potem na Angleško, in je tam ustanovil Red manjših bratov in pospeševal sveto znanost.
11.* V Ernei (v Mayenne [majen], v Francĳi), blažena Frančiška Tréhet [trée], devica in mučenka iz Kongregacĳe ljubezni, ki se je z vso vnemo posvetila vzgoji otrok in skrbi bolnikom in je v času francoske revolucĳe dovršila mučeništvo
s sulico.
******
12. V Nicéji, smrt svetih mučencev: Teozéta, Hóra, Teodóre, Nimfodore, Marka
in Arábĳa, ki so bili vsi sežgani zaradi Kristusa.
13. V Lancasteru [lenkestru] (na Angleškem), trpljenje blaženega Viljema, meniha iz Wallesa [vejlza], ki je zaradi stanovitnega priznavanja vere dosegel palmo
mučeništva.
14. Na Portugalskem, pogreb blažene Sánkcĳe, kraljice, ki je zapustila kraljevsko dostojanstvo in sprejela redovno obleko v samostanu Sela (Cela), katerega je
dala sezidati. Poveličana celo s čudeži je zaslužila večno kraljestvo.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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15. V šalonski škoﬁji, smrt svetega Evstahĳa, ki se je končno spreobrnil po mnogih molitvah in solzah svoje matere svete Ivete. Postal je menih v Trifóntu in pustil naslednikom blagoslovljen spomin.

14. �����
1. V Pidni (v Makedonĳi), sveti Aleksander, mučenec.
2. V Milanu (v Ligúrĳi), sveti Lazar, škof.
3. V Chartresu [šátru] (v Galĳi), sveti Leobín, škof.
4. V Quedlinburgu (na Saškem, v Nemčĳi), sveta Matilda, ki je bila, kot zvesta
žena kralja Henrika, zelo ponižna in potrpežljiva. Po pripovedovanju se je posvečala ustanavljanju zdravilišč in samostanov.
5.* V pokrajini Fulda (v Nemčĳi), sveta Pavlina, redovnica.
6.* V Liége-u [liéžu] (v Lotaríngĳi, v današnji Belgĳi), blažena Eva iz Kornelienberga, rekluza. Blizu samostana svetega Martina se je mnogo prizadevala, skupaj s sveto Julĳano, priorico istega samostana, da je Papež Urban IV. postavil slovesni praznik Kristusovega Rešnjega Telesa.
7.* V Palermu (na Sicílĳi, v Italĳi), blaženi Jakob Cusmano [kusmáno], duhovnik, ki je ustanovil Misĳonski inštitut služabnikov in služabnic, slaven po izredni ljubezni do ubogih in bolnih.
******
8. V Rimu, trpljenje sedeminštiridesetih svetih mučencev, katere je krstil blaženi
apostol Peter, ko je bil z apostolom Pavlom v mamertinski ječi, kjer sta bila devet mesecev zaprta. Ti so bili zaradi vdanega izpovedovanja vere v Neronovem
času z mečem umorjeni.
9. V Afriki, smrt svetega Petra, mučenca.
10. Isti dan, smrt svetega Evfrózĳa.
11. V Italĳi, spomin blaženega Petra, salérnskega opata. Srečno je tekel na tekališču dobrih del, ter tako odšel v večno domovino.
12. Pri Narbónni (v južni Francĳi), trpljenje svetega Petra de Castranovo [kastranóvo], ki je naredil obljube v samostanu Fontfroide [fonfruá], a so ga krivoverci,
ki jih je spreobračal, s sulico prebodli in je tako zaslužil mučeniško palmo.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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15. �����
1. V Páriu (v Helespóntu, v današnji Turčĳi), sveti Menígen, valjalec, ki je verjetno trpel pod cesarjem Decĳem.
2. V Rimu, sveti Zaharĳa, papež, ki je zadržal napad Langobardov. Pokazal je
Frankom pravi red, Germanom preskrbel cerkve, z Grki nadaljeval zvezo in je
z veliko pozornostjo in modrostjo vodil Cerkev.
3. V Cordobi [kórdovi] (v Andaluzski pokrajini, v Španĳi), sveta Leokrícĳa, devica in mučenka, iz družine Mavrov. Ob skrivanju je blestela po veri v Kristusa,
bila je doma ujeta s svetim Evlogĳem in je, četrti dan njenega mučenja, obglavljena prešla v večno slavo.
4.* Pri Burgosu (v Kastílĳi na Španskem), sveti Sisebút, opat v Caradeni [karadeni].
5. V Yorku (na Angleškem), blaženi Viljem Hart, duhovnik in mučenec, ki je bil
posvečen v Rimskem kolegĳu za Angležev. Bil je mučen in obešen na vrv pod
kraljico Elizabeto I., ker je nekatere prepričal, da so sprejeli katoliško vero.
6. V Parizu (v Francĳi), sveta Ludovika de Marillac [marĳák], vdova, ki je oblikovala Inštitut deklet od Ljubezni, in načrtovala delo, ki ga popolnoma dovršil
je sveti Vincencĳ Pavelski.
7. Na Dunaju (v Avstrĳi), sveti Klemen Marĳa Ho�auer, duhovnik iz Kongregacĳe presvetega Odrešenika (redemptoristov), ki je čudovito pomagal v oddaljenih pokrajinah pri širjenju vere in pri izboljšanju cerkvene discipline in slave.
Tako po nadarjenosti, kot po krepostih, je vzpodbudil veliko slavnih mož iz znanosti in umetnosti, da so se pridružili Cerkvi.
8.* V Przemyslu [pšemislu] (na Poljskem), blaženi Janez Adalbert Balicki, duhovnik, ki je vršil mnogovrstno poslanstvo za vse božje ljudstvo. S posebno marljivostjo se je posvečal oznanjevanju evangelĳa in pomoči padlim dekletom.
9.* V Viedmi (v Argentini), blaženi Artémid Za�i, redovnik iz Družbe svetega
Frančiška Saleškega, ki je blestel po misĳonski gorečnosti. Ko je prišel v soteske Patagonĳe, je vse življenje velikodušno služil potrebam revnih v zdravilišču tega mesta.
******
10. V Cezareji (v Kapadócĳi), trpljenje svetega Longína, vojaka in mučenca, ki je
s sulico prebodel Gospodovo stran, kakor beremo v njegovem življenjepisu.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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12. Pri mestu Solun, rojstni dan za nebesa svete Matrone, mučenke, ki so jo zgrabili in na različne načine mučili, končno so jo z debelimi gorjačami tolkli do smrti, nakar je v priznanju Kristusa svojo neomadeževano dušo izročila Bogu.
13. Na Portugalskem, smrt blaženega Ádelberta, ki ga je sveti Bernard poslal z opatom blaženim Boemundom, da bi zgradila samostan v Tarovki. Bil je naslednik svojega opata v dostojanstvu in svetosti.
14. V Bonavali (pri Vieni), pogreb meniha Janeza, učenca svetega očeta Hugona,
ki je slovel po svetosti in preroškem daru.

16. �����
1. V Ogleju (na Beneškem), sveta mučenca: Hilárĳ, škof, in Tacĳán, diakon, ki so
ju pod načelnikom Beromĳem mučili na natezalnici in z drugimi mučili, skupaj
s Feliksom, Largom in Dionízĳem.
2. V Selevkĳi (v Perzĳi), sveti Papas, doma iz Likaónĳe, ki je, zaradi vere v Kristusa, po mnogem trpinčenju umrl mučeniške smrti.
3. V Ainvarzi (v Kilíkĳi, v današnji Turčĳi), sveti Julĳán, mučenec, ki je bil dolgo mučen pod Marcĳánom. Bil je dejan v vrečo skupaj s kačami, in potem vržen
morje.
4.* V Artoisu [artroá] (v Névstrĳi, v današnji Francĳi), sveta Evzébĳa, opatinja
v Hamayu, ki se je po očetovi smrti s sveto materjo Riktrúdo podala v monastično življenje in je bila izvoljena še kot mladenka, po sveti babici Gertrudi, za opatinjo.
5. V Kölnu (v Nemčĳi), sveti Heribert, škof, ki je bil, kot tajnik cesarja Otóna III.,
proti svoji volji izvoljen na škofovski sedež. Neprestano je razsvetljeval duhovnike in svoje ljudstvo z zgledi, katere je tudi s pridiganjem priporočal.
6.* V Vicenzi [vičenci] (na Beneškem), blaženi Janez Sordi ali Cacciafronte [kačafrónte], škof in mučenec, ki je bil najprej kot opat kaznovan z izgnanstvom,
ker je ohranil zvestobo papežu, nato je bil izvoljen za mantuanskega škofa in
prestavljen na sedež v Vicentinu. Umrl je od razbojnika preboden z mečem, zaradi zagovarjanja cerkvene svobode.
7.* V Yorku (na Angleškem), blažena: Janez Amias in Robert Dalby [delbi], duhovnika in mučenca, ki sta bila pod kraljico Elizabeto I., samo zaradi duhovništva, obsojena na smrt. Šla sta vesela k mučeništvu vrvi (obešenja).
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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8. Pri Hurónih (v Kanadi), trpljenje svetega Janeza de Brébeuf [brebé], duhovnika iz Družbe Jezusove, ki je bil iz Francĳe poslan v uronski misĳon. Po mnogem
trpljenju je umrl za Kristusa, strašno mučen od nekih poganov tistega kraja. Njegov spomin se skupaj s tovariši obhaja enindvajsatega oktobra.
******
9. V Jeruzalemu, smrt svetega Cirila, škofa, ki je zaradi vere pretrpel mnogo krivic in bil iz svoje škoﬁje večkrat izgnan, naposled je, slaven po svetem življenju
in odlični učenosti, v miru umrl. Njegovo pravovernost je jasno izpričal cerkveni zbor v pismu papežu Damazu.
10. V Rimu, trpljenje svetega Ciríjaka, diakona, ki so ga po dolgotrajnih mukah
v ječi polili z vrelo smolo, razpeli na natezalnico in še bičali z jermeni in palicami. Slednjič so ga skupno z Largom Smaragdom in dvajsetimi drugimi na Maksimĳanovo povelje obglavili. Vendar se god le teh obhaja 8. avgusta, ker je ta dan
papež Marcel njihove relikvĳe sprejel in jih s častjo pokopal.
11. V Overuju, pogreb svetega Patricĳa, škofa in spoznavalca.
13. V Villersu [vĳéru] (na Brabantskem), smrt blaženega Gumarja, meniha, ki se
je ves predajal premišljevanju o božjih rečeh in je končno kot predstojnik nun samostana Kamera Blažene Device Marĳe, katere je pobožno vodil, srečno umrl.
14. V Klervoju, pogreb blaženega Konstancĳa, konverza, ki je trikrat izstopil, pa
se je trikrat skesal. Naposled se je tako oklenil Stvarnika, da si je zaslužil celo pohvale našega svetega očeta Bernarda.

17. �����
1. Sveti Patrik, škof, ki je bil kot mladenič odpeljan iz Britanĳe na Irsko kot ujetnik. Ko pa je prejel svobodo, je hotel postati klerik in se je vrnil na isti otok, kjer
je postal škof. Marljivo je ljudstvu oznanjal evangelĳ, trdno je uredil Cerkev, dokler ni pri mestu Down [daun] na Irskem v Gospodu zaspal.
2. V Egiptu, spomin mnogih svetih aleksandrĳskih mučencev, ki so bili v času
cesarja Teodózĳa ujeti od častilcev Serapida. Ker je število kristjanov, ki so zavračali čaščenje malika, stalno naraščalo, so bili divje umorjeni.
3. V Chalonsu [šalónu] (v Burgúndĳi, v današnji Francĳi), sveti Agríkola, škof,
ki je skoraj petdeset let vodil to Cerkev, in jo krepil z raznimi koncili.
4. V samostanu Nivelles [nivéj] (na Brabantskem, v današnji Belgĳi), sveta Jedrt,
opatinja, rojena v slavni rodbini, ki je od svetega škofa Amanda prejela sveto ob… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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leko devic. Vodila je samostan, ki ga je zgradila mati. Stalno je brala Sveto pismo.
Umrla je zaradi strogosti, bdenja in posta.
5. Na otoku Ciper, sveti Pavel, menih, ki je bil sežgan z ognjem, ker je branil čaščenje svetih podob.
6.* V Modugnu (blizu Bara, v Apulĳi), blaženi Konrád, ki je živel puščavniško
življenje v Palestini in stanoval vse do smrti v revni kripti.
7. V Olomovcu (na Moravskem, v današnji Republiki Češki), sveti Janez Sarkander, duhovnik in mučenec, ki je bil kot župnik v Holešovu izročen trpljenju kolesa in še živ vržen v ječo. Tam je umrl po enem mesecu, ker je zavračal izdati
spovedne skrivnosti.
8. Pri Húronu (v Kanadi), trpljenje svetega Gabriela Lalemant [lalemán], duhovnika iz Družbe Jezusove, ki je v tamkajšnjem jeziku ljudstev s trajno gorečnostjo širil božjo slavo, preden je bil pripeljan h krutemu mučenju od sovražnikov,
častilcev malikov. Njegov spomin se skupaj s tovariši slavi enaindvajsetega oktobra.
9.* V Malági (na Španskem), blaženi Janez Nepomucen Zegri y Moreno [ségri i
moréno], duhovnik, ki je posvetil svoje delo službi Cerkve in zveličanju duš. Da
bi ćim bolje poskrbel za slavo Boga Očeta v Kristusu, je ustanovil Kongregacĳo
Sester od Ljubezni Blažene Marĳe Device od Usmiljenja.
******
10. V Nikomedíji, smrt svetih mučencev: Evgenĳa, Pamﬁlĳana, Kastorja in Serena.
11. Na Poljskem smrt blažene Jedrt, device, opatinje samostana Trzebnice, ki je
posnemala svojo mater sveto Hedvigo in po srečne smrti prišla v večni mir.

18. �����
1. Sveti Ciril, jeruzalemski škof in cerkveni učitelj, ki je zaradi prave vere od arijancev pretrpel mnogo krivic in bil s sedeža mnogokrat izgnan. Vernikom je
z govori in katehezo čudovito razlagal pravi nauk, Sveto pismo in svete skrivnosti.
2. Spomin svetega Aleksandra, škofa in mučenca, ki je prišel iz Kapadókĳe v Jeruzalem. Sprejel je pastoralno oskrbo Svetega mesta, ustanovil je dragoceno biblioteko in odprl je šolo. Potem pa je bil, ko je bil že star, ob preganjanju cesarja
Decĳa, odveden v Cezarejo in je zaradi vere v Kristusa dovršil mučeništvo.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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3. V mestu Lucca (v Etrúrĳi), sveti Frigdĳán, škof, po rodu Irec. Zbral je klerike
v samostan in v dobrobit ljudstva preusmeril reko Serkulum na drugo rodovitno ozemlje. Spreobrnil je tudi Langobarde, ko so prišli pod njegovo oblast, h katoliški veri.
4. V Toursu [túru] (v Névstrĳi), sveti Leobárd, ki je, zaprt v celici Maior blizu samostana, blestel po čudoviti vzdržnosti in ponižnosti.
5. V Zaragozi [saragósi] (v Španĳi), sveti Braulión, škof, ki je pomagal svetemu
Izidórju, katerega intimen prĳatelj je bil, pri prenovi cerkvene discipline v vsej
Španĳi in je dobro uspeval pri pridiganju in v znanosti.
6. Pri mestu Wareham [vérhem] (na Angleškem), sveti Edvard, ki je bil kot angleški kralj še kot mladenič ubit od služinčadi, po zli nameri mačehe.
7. V Mantovi (v Lombardíji), smrt svetega Anzelma, škofa mesta Lucca [luka], ki
je bil zelo zvest rimskemu sedežu. Ob prepiru glede investiture, je v roke papeža svetega Gregorĳa VI. odložil prstan in pastoralno palico, katero je nerad prejel od cesarja Henrika IV. Ker so kanoniki zavračali skupnostno življenje, je bil
izgnan s sedeža, a ga je papež, kateremu je bil zvest pomočnik, poslal v Langobardĳo kot legata.
8. V Cagliari [kalĳári] (na Sardínĳi), sveti Salvátor de Horta [órta] Grionesos, redovnik iz Reda manjših bratov, ki je postal ponižno orodje Kristusovo, za reševanje teles in duš.
9.* V Lancasteru [lenkestru] (na Angleškem), pod kraljem Jakobom I., blažena:
Janez Thules, duhovnik, in Roger Wrenno, Kristusova mučenca, ki sta izšla iz
istega dvora.
10.* V samostanu Saint-Sauveur-le-Vicomtu [sénsové levikóm] (v Normandíji,
v Francĳi), blažena Marta (Amata) Le Bouteiller [butéje], devica, iz Šolskih krščanskih sester od Usmiljenja, ki je, popolnoma naslonjena na Boga, vedno potrpežljivo vršila najnižja opravila.
******
11. Na Irskem, spomin blaženega Krístĳana, opata, učenca svetega Malahĳa, katerega, poleg svetega Malahĳa, časti vsa Irska kot svojega zavetnika.
13. V Španĳi, smrt častitljive Katarine, opatinje samostana Olmeda [olméda].
Njeno slavo je, kakor pripovedujejo, Bog razodel po njeni smrti.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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19. �����
1. Slovesni praznik svetega Jožefa, moža preblažene Device Marĳe, ki je kot pravičen mož iz Davidovega rodu, nadomeščal očeta Božjemu Sinu Jezusu Kristusu, ki se je hotel imenovati sin Jožefa in mu biti pokoren, kot sin očetu. Cerkev
ga na poseben način časti kot zaščitnika, katerega je Gospod postavil čez svojo
družino.
2. Pri Spoletu (v Umbrĳi), sveti Janez, opat v Parranu, ki je bil duhovni oče mnogih služabnikov.
3.* V Pávĳi (v Lombardíji), blaženi Isnárd de Chiámpo [kĳámpo], duhovnik iz
Reda pridigarjev (dominikancev), ki je v tem mestu ustanovil skupnost svojega
Reda.
4.* V Sieni (v Ertrúrĳi), blaženi Andrej de Galleranis, ki je marljivo obiskoval
bolne in žalostne in jih tolažil. Zbral je Brate usmiljenja, da bi kot laiki, brez zaobljub, pomagali revnim in bolnim.
5.* V Camerinu [kamerínu] (v Marche, v Italĳi), blaženi Janez de Parma Burali,
duhovnik iz Reda manjših bratov, katerega je papež Inocens IV. poslal h Grkom
kot legata, da bi spravil njihovo skupnost z Latinci.
6.* V Pávĳi, blažena Sibilina Biscossi [biskósi], devica, ki je pri dvanajstih letih
oslepela. Preživela je petinšestdeset let kot rekluza pri cerkvi Reda pridigarjev
in je mnoge, ki so se k njej zatekli, razsvetlila z notranjo lučjo.
7. V Vicenzi [vičenci] (na Beneškem), blaženi Marko a Montegallo, duhovnik iz
Reda manjših bratov, ki je ustanovil delo, imenovano Gora pobožnosti v pomoč
potrebam revnih.
8.* V samostanu na Bavarskem (blizu Münchna, v Nemčĳi), blaženi Narcís Turhan, duhovnik in mučenec iz Reda manjših bratov, ki je bil zaradi vere odpeljan
iz Poljske, podjarmljene od zločinske oblasti, v koncentracĳsko taborišče v Dachau in je umrl izčrpan od mučenja.
9.* V kraju Mauthausen (v Avstrĳi), blaženi Marcel Callo [kalo], mučenec, po
rodu iz Rennesa [rena] v Francĳi. Kot mladenič je s krščansko gorečnostjo hrabril ujetnike, izčrpane od trdega dela, zato je bil v taborišču uničevanja usmrčen.
******

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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10. Pri mestu Sorenta, smrt svetih mučencev: Kvinta, Kvintila, Kvantile, Marka
in drugih devet.
11. V Briksenu, smrt svetega Kalocera, mučenca.
12. Spomin svetih: Apolonĳa in Leoncĳa, škofov.
13. Spomin svetega Teodora, škofa.
14. V Klervoju, smrt blaženega Émberta, meniha, ki si je že v mladosti pridobil
zasluženje in vztrajnost starosti.
15. Ravno tam, prenos trupla blažene Aléte, matere našega svetega očeta Bernarda.
16. Na Brabantskem, spomin častitljivega Abunda, vĳerskega meniha, ki se je
v molitvi prĳateljsko pogovarjal s preblaženo Devico Marĳo in bil znan po daru
čudežev in prerokovanja.

20. �����
1. Spomin svetega Arhípa, sobojevnika blaženega apostola Pavla, katerega on
sam omenja v pismu Filemonu in Kološanom.
2. V Antiohĳi (v Sirĳi, danes v Turčĳi), sveti: Pavel, Ciril in drugi tamkajšnji mučenci.
3.* V Metzu (v belgĳski Galĳi, v današnji Francĳi), sveti Urbícĳ, škof.
4.* V Bragi (na Portugalskem), sveti Martin, škof, po rodu iz Panónĳe. Najprej
je sprejel dunski sedež, nato pa bragski. Po njegovi gorečnosti in pridiganju so
Svebi sprejeli katoliško vero, potem, ko so zapustili arĳansko ločino.
5. Na otoku Farne (v Northúmbrĳi, v današnji Anglĳi), smrt svetega Kútberta,
lindisfarnskega škofa, ki je z isto marljivostjo blestel pri pastoralnem delu, kot
prej v samostanu in v puščavi.
6. V samostanu Fontenelle (v Névstrĳi), smrt svetega Vulfráma, ki je bil izvoljen za senskega škofa. Zaradi oznanjevanja evangelĳa se je podal k rodu Frizov.
Slednjič se je vrnil v samostan Fontenelle in tam v miru počiva.
7. Spomin svetega Nikéta, škofa v Pojanu v Makedonĳi, ki je bil od cesarja Leona Armenskega, zaradi čaščenja svetih podob, odpeljan v izgnanstvo.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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8. V samostanu Mar Saba (v Palestini), trpljenje dvajsetih menihov, katere so Saraceni, ob vdoru v cerkev Božje Bogorodice, zadavili.
9.* V Sieni (v Etrúrĳi), blaženi Ambrož Sansedon, duhovnik iz Reda pridigarjev
(dominikancev), ki se je kot učenec svetega Alberta Velikega, v vsem kazal preprostega, čeprav je bil izveden v nauku in pridiganju.
10. V Pragi (na Češkem), sveti Janez Nepomuk, duhovnik in mučenec, ki je pri
obrambi Cerkve prejemal od kralja Venčeslava IV. mnogo krivic in bil izpostavljen mučenju in trpinčenju. Ko je še dihal, je bil vržen v reko Vltavo.
11.* V Mantovi, blaženi Baptist Spagnoli [spanjóli], duhovnik iz Karmeličanskega reda, ki je spravil kneze in reformiral sam red, kateremu je bil postavljen na
čelo proti svoji volji, na ukaz papeža Leona X.
12.* V Firencah (v Etrúrĳi), blaženi Hipolit Galantini, ki se je, kot ustanovitelj
Družbe krščanskega nauka, posvetil temu odličnemu delu za pouk mladine in
preprostejših ljudi.
13.* V Erneei (v Mayenni), blažena Ivana Véron, devica in mučenka, ki se je posvetila skrbi za mladino in bolnike. Ker je med francosko revolucĳo skrivala duhovnike pred preganjalci, je bila s sulico prebodena.
14.* V Tarragóni (na Španskem), blaženi Frančišek od Jezusa, Marĳa Jožef Palau
y Quer [paláu i kuér], duhovnik iz Reda bosonogih karmeličanov, ki je v službi
pretrpel huda preganjanja in bil zaradi lažnih obtožb pregnan na otok Ebusa in
bil tam od vseh zapuščen.
15. V Bilbau (v Báskĳi, v Španĳi), sveta Marĳa Jožefa od svetega Srca Jezusovega
Sancho de Guerra [sánčo degéra], devica, ki je ustanovila Kongregacĳo sester Jezusovih služabnic in jo namenila za zdravljenje bolnikov, predvsem revnih.
16.* V Lvóvu (v Ukrajini), blaženi Jožef Bilczewski [bilčévski], škof, ki se je z veliko in vztrajno ljubeznĳo posvetil pouku duhovščine in ljudstva Latincev o morali in nauku, ter pomagal v času vojne revnim v potrebah, z vsemi sredstvi in
trudom.
******
17. V Nemčĳi, smrt blaženega Ébrada, ki je iz monteškega grofa postal menih
v samostanu Morimondu, ter je s svojim svetim življenjem, ponižnostjo in delavnostjo širil naš red po svoji domovini.
18. V Nukari (na Sicílĳi), spomin blaženega Hugona, opata, ki se je zelo odlikoval v gorečnosti za evangeljsko uboštvo.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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19. Na Brabantskem, smrt blaženega Tomaža, vĳerskega meniha, rodnega brata
menihov Gotfrída in Rajnerja, ki je bil njima soroden bolj po svojih krepostih in
čudežih, kakor pa po krvi.

21. �����
1. V Egiptu, sveti Serapión, puščavnik in škof mesta Tomuje.
2. Spomin svetih aleksandrĳskih mučencev, ki so bili umorjeni pod cesarjem
Konstancĳem in prefektom Filágrom, ko so pogani in arĳanci udirali v cerkve.
3. V okraju Lauconni [lókóni] (v lyonski pokrajini, v Francĳi), rojstni dan za nebesa svetega Lupicína, opata, ki je z bratom, svetim Rómanom, vzdrževal ustanove meniškega življenja v Jurenskem gozdu.
4.* Na Irskem, sveti Endei, opat, ki je na otoku Aran ustanovil tako slaven samostan, da se je po njegovem dobrem glasu imenoval otok svetnikov.
5. Na Monte Cassinu (v Italĳi), rojstvo za nebesa svetega Benedikta, opata, katerega se spominjamo enajstega julĳa.
6. V Carigradu, trpljenje svetega Jakoba, s priimkom Spoznavalec, ki se je neutrudno bojeval za čaščenje svetih podob. Umrl je po slavnem mučeništvu.
7.* V mestu Valence (v viennski pokrajini, v Galĳi), sveti Janez, škof, ki je bil prej
opat Bonnevauxa [bonevója]. Pretrpel je mnogo težav, ker je branil pravice in
z veliko ljubeznĳo pomagal poljedelcem, revnim ter zadolženim.
8. Na pobočju gora, po domače imenovani Ran� (pri Sachselnu v Švici), sveti
Nikolaj iz Flüe [ﬂie], ki je bil po božjem navdihu poklican za višje stvari in je zapustil ženo in deset otrok. Umaknil se je v gore in živel kot puščavnik, slaven po
hudi pokori in preziru sveta. Šel je iz celice samo enkrat, da je v kratki spodbudi spravil nasprotnike, ko je grozila državljanska vojska.
9.* V Dorchestru [dorčestru] (na Angleškem), blaženi Tomaž Pilchard [pilčárt],
duhovnik in mučenec, učen in krotak mož, ki je bil pod kraljico Elizabeto I. zaradi duhovništva izročen mučenju. Z njim se spominjamo tudi blaženega Viljema
Pikea, mučenca, mizarja, ki je bil na neznan dan besno razsekan pod isto kraljico, ker se je spravil z rimsko Cerkvĳo.
10.* V Yorku (prav tako na Angleškem), blaženi Matej Flathers, duhovnik in mučenec, ki je bil, kot učenec Angleškega kolegĳa v Douai [duej], živ razrezan za
Kristusa, pod kraljem Jakobom I.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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11. V provinci Si-čuan (na Kitajskem), spomin svetega Avguština Žao Rong, duhovnika in mučenca, ki je bil med besnenjem preganjanja vržen v ječo zaradi
Kristusovega imena in je umrl na neznani dan pomladanskega časa.
12. V Roncu Scrivĳi [rónku skrívíji] (v Ligúrĳi), sveta Benedikta Cambiagio Frasinelli [kambĳádžo frasinéli], ki se je z dovoljenjem moža odpovedala zakonskemu življenju in ustanovila Inštitut sester benediktink od Previdnosti, za krščansko vzgojo deklet, revežev in zapuščenih.
******
13. Pogreb našega svetega očeta Roberta, prvega opata samostana v Sitoju in
ustanovitelja tega reda.
14. V Alvastri (na Švedskem), smrt blaženega Benedikta, meniha, ki je, preizkušen z mnogimi nadlogami, ostal zvest.
15. Na Brabantskem, rojstni dan za nebesa Herorika, opata, moža velike svetosti, ki je bil predstojnik samostana svetega Bernarda.

22. �����
1. Spomin svetega Epafrodíta, katerega imenuje sveti apostol Pavel za brata, sodelavca in sobojevnika.
2. V Narbonnu (pri obali Galĳe, na Domicĳanski cesti iz Rima), smrt svetega
Pavla, škofa in mučenca.
3. V Galácĳi (v današnji Turčĳi), sveta Kalliník in Basilíssa, mučenca.
4. V Anciri (ravno tako v Galácĳi, v današnji Turčĳi), sveti Bazilĳ, duhovnik in
mučenec, ki se je zelo močno upiral, dokler je bil cesar Konstancĳ na oblasti. Potem je pod cesarjem Julĳanom prosil Boga, da ne bi kdo od kristjanov odpadel
od vere. Zaradi tega so ga zgrabili in privlekli k predsedniku province. Ko je
pretrpel mnoge muke, je dovršil mučeništvo.
5. Spomin svete Lee, rimske vdove, katere kreposti in prehod k Bogu je hvalil
sveti Hieronim.
6. V Osimu (v Marche v Italĳi), sveti Benvenút Scotivolli [skotivoli], škof, ki je bil
izbran za ta sedež od papeža Urbana IV. Spravil je državljane med seboj in se je
hotel, v duhu Manjših bratov, na goli zemlji preseliti iz tega življenja.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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7. V Londonu (na Angleškem), sveti Nikolaj Owen [ouen], redovnik in mučenec
iz Družbe Jezusove, ki je zgradil skrivališča za duhovnike, zaradi česar je bil zaprt pod kraljem Jakobom I. Slednjič je bil vržen v mučilnico in slavno umrl, ko
je sledil Gospodu Jezusu.
8.* V Angersu [anžéru] (v Galĳi), blaženi Frančišek Chartier, duhovnik in mučenec, ki je bil v času francoske revolucĳe zaradi duhovništva obglavljen.
9.* V koncentracĳskem taborišču v kraju Stu�hof [štuthóf] (blizu Gdanjska, na
Poljskem), blažena duhovnika in mučenca: Marĳan Górecki in Bronislav Komorowski, ki sta bila od pristašev veri sovražnega nauka, zaradi prezira do vere,
s svinčenkami prebodena, ko je bila domovina vojaško okupirana.
******
10. V Afriki, smrt svetega Saturnina in drugih devetih mučencev.
11. V mestu Biteru (v Septimánĳi), pogreb svetega Afrodízĳa, škofa in spoznavalca.
12. V Bretanji, smrt blaženega Bernarda, škofa, ki je bil iz samostana Klervoja izvoljen za škofa v Nantu in je umrl v visoki starosti.
13. V Troyes [tróju], smrt blaženega Hénrika, ki je iz koroškega grofa postal menih v Morimondu, potem škof v Troáju in se je na obeh krajih odlikoval po krepostnem življenju.
14. V samostanu Vallis Florída, pogreb blažene Gente, opatinje istega samostana, ki je slovela po čednostih, čudežih in potrpežljivosti v silno težki bolezni.

23. �����
1. Sveti Turíbĳ iz Mongroveja [mogrovéha], škof v Limi, ki je bil izvoljen na ta
sedež kot laik in pravnik iz Španĳe. Prišel je v Ameriko in goreč od apostolskega ognja, pogosto peš obiskal obširno škoﬁjo, poskrbel za njemu zaupano čredo
na sinodah, odpravljal je zlorabe in škandale med klerom. Cerkev je pogumno
branil, katehiziral in spreobračal domače ljudstvo, dokler ni končno umrl v Sanni v Peruju.
2.* V Cornwallu [kórnvólu], sveti Finga ali Guignéri, mučenec.
3. Spomin svetih mučencev: Viktorĳána, prokonzula Kartágine, v današnji Tunizĳi, in dveh rodnih bratov iz današnje Henchir-Babouche [enšír babúš]. Prav
tako Fruméncĳ in drugi Fruméncĳ, trgovca. Vsi ti so bili v vandalskem prega… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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njanju pod arĳanskim kraljem Huneríhom, zaradi stanovitnosti v krščanski veri
slavno ovenčani s nečloveškim trpljenjem.
4.* V Pontoisi [pontuáji] (pri Parizu v Galĳi), sveti Gvaltérĳ, prvi opat krajevnega samostana, ki je iz ljubezni zapustil samoto. Učil je menihe redovno disciplino s svojim zgledom in pobĳal simonistične navade med duhovščino.
5.* V Arianu Irpinu (v Kampánĳi), sveti Oto, puščavnik.
6.* V Gubbiu (v Umbrĳi), blaženi Peter, duhovnik iz Reda puščavnikov svetega
Avguština.
7.* V Yorku (na Angleškem), blaženi Edmund Sikes [sajks], duhovnik in mučenec, ki je bil pod kraljico Elizabeto I. zaradi duhovništva kaznovan z izgnanstvom. Ko je zopet prišel v Anglĳo, je bil izročen skrajnemu trpljenju.
8.* V kraju Naas (blizu Dublina, na Irskem), blaženi Peter Higgins, duhovnik in
mučenec iz Reda pridigarjev (dominikancev), ki je bil pod kraljem Karlom I., zaradi zvestobe rimski Cerkvi, brez sodbe obešen.
9. V Barceloni (na Španskem), sveti Jožef Oriol, duhovnik, ki bil je s telesno pokoro, življenjem uboštva in z nenehno molitvĳo vedno zazrt v Boga in poln nebeškega veselja.
10.* V vasi Cemmo [čemo] (v Lombardíji, v Italĳi), blažena Anunciata Cocchetti [kokéti], devica, ki je vodila pred kratkim ustanovljen Inštitut sester od svete
Doroteje modro, krepko in ponižno.
11. Pri Ad-Dahr (v Libanonu), sveta Rebeka Ar-Rayes iz Himlaje, devica iz libanonskega Reda Maronitov svetega Antona, ki je bila trideset let slepa, potem na
vseh udih prizadeta, in je ostala vsa predana Bogu v molitvi.
12.* V Leopoldovu (na Slovaškem), blaženi Metod Dominik Trčka, duhovnik in
mučenec iz Kongregacĳe presvetega Odrešenika (Redemptoristov), katerega zemeljsko romanje je v času preganjanja vere prešlo s slavnim mučeništvom v večno življenje.
******
13. V Antiohĳi, spomin svetega Teodora, duhovnika.
14. V Cezareji, spomin svetega Julĳana, spoznavalca.
15. V Bretanji, blaženi Ruanda, ki je iz cistercĳanskega meniha postal venetski
škof. Odlikoval se je po izredni svetosti.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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16. V Ávili (na Španskem), pogreb Marĳe, nune, ki je dajala občudovanja vredne
zglede ponižnosti, uboštva in strogega življenja.

24. �����
1. V Cezareji (v Palestini), sveti mučenci: Timoláj, Dionízĳ, Pávsis, Rómul, Aleksander in še drugi Aleksander, ki so bili v preganjanju cesarja Dioklecĳana z zvezanimi rokami pripeljani k prefektu Urbánu in se priznali za kristjane. Nekaj dni
zatem so, s tovarišema Agápĳem in drugim Dionízĳem, z obglavljenem zaslužili krone večnega življenja.
2. V Mavretánĳi (v današnji Alžirĳi), sveti Sekúndul, ki je trpel zaradi vere v Kristusa.
3.* V Clogheru (na Irskem), sveti Makcartém, škof, ki se smatra za učenca svetega Patrika.
4.* V Katanĳi (na Sicílĳi), sveti Sevér, škof.
5.* V Fabrianu (v Marche, v Italĳi), blaženi Janez de Palice [palíče], duhovnik in
menih, tovariš svetega opata Silvestra.
6. V Vadsteni (na Švedskem), sveta Katarina, devica, hči svete Brigite, ki je bila
poročena proti svoji volji in je ohranila, s privoljenjem soproga, devištvo. Po njegovi smrti je kot romarica pobožno živela v Rimu in v Sveti Deželi, ter je prenesla relikvĳe matere na Švedsko in shranila v vadstenskem samostanu, kjer je
sama oblekla nunsko obleko.
7.* V Rondi (v andaluzĳski pokrajini, v Španĳi), blaženi Didak Jožef iz Cádiza
[kádisa] (Frančišek Jožef) Lopez-Caamano [lópes kamánjo], duhovnik iz kapucinskega reda, odličen pridigar in neustrašen bojevnik za svobodo Cerkve.
8.* V mestu Pniewite (pri Gdanjsku, na Poljskem), blažena Marĳa Karlowska,
devica, ki je ustanovila Kongregacĳo sester božjega Pastirja od božje Previdnosti, da bi dekleta in revne žene, ki so živele v pokvarjenosti, pridobile dostojanstvo božjih hčera.
******
9. V Rimu, trpljenje blaženega Pigménĳa, duhovnika. Ta je od deških let vzgajal
in poučeval v Svetem pismu Julĳana Odpadnika, ki ga je potem vrgel v Tibero
in ga zaradi vere v Kristusa usmrtil.
10. V Frígĳi, smrt svetega Agapita.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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11. V Asírĳi, smrt svetega Seleika.
12. V Frízĳi, spomin blaženega Ejzona, meniha velike svetosti in pozneje opata
samostana Klaarkamp.
13. V mestu Brugges [brížu] (v Flándrĳi), pogreb blaženega očeta Egídĳa, ki je iz
meniha samostana Sitoja postal opat v Róymontu. Ker je bil pogosto preganjan,
se je slednjič napotil v mesto Dünkírchen in tam v miru umrl.
14. V Španĳi, smrt častitljivega Justa, meniha, ki je zelo vestno izpolnjeval redovna pravila.
15. Na Poljskem, spomin blaženega Símona, meniha, ki je slaven po delih sveto umrl.

25. �����
1. Praznik Gospodovega oznanjenja, ko je v mestu Nazaret Gospodov angel
oznanil Marĳi: »Glej, spočela in rodila boš sina, ki se bo imenoval Sin Najvišjega«. Marĳa pa mu odgovori in reče: »Glej, dekla sem Gospodova; zgodi naj se mi
po tvoji besedi«. In tako se je ob dopolnitvi časov po Svetem Duhu učlovečil edinorojeni Božji Sin in postal človek, zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja.
2. Spomin svetega razbojnika Dizmasa, ki je na križu priznal Kristusa in zaslužil
od njega slišati: »Danes boš z menoj v raju«.
3. V Nikomedíji, sveti Dulas, mučenec.
4. V Rimu, na pokopališču Poncĳána, ob Portuenski cesti, sveti Kvirín, tribun in
mučenec, ki so mu pod cesarjem Avrelĳanom odrezali jezik in ga dali na natezalnico, mu odsekali roke in noge, ter je tako po meču dopolnil boj mučeništva.
5. V Solunu (v Makedonĳi, danes v Grčĳi), sveta Matróna, mučenka, ki je bila
dekla neke Judinje. Ker je skrivaj častila Kristusa in je to njena gospodarica opazila, jo je na mnoge načine mučila in do smrti pretepla z gorjačo. Ob priznanju
Kristusa je izročila Bogu nepokvarjeno dušo.
6. V Milanu, sveti Mona, škof.
7. Na otoku Indre (blizu Nantesa [nánta], v Galĳi), sveti Hermeland, ki je odšel
iz kraljevskega dvora in postal menih v Fontenelli, potem pa prvi opat tega kraja.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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8.* V Mammoli (blizu Geraca, v Kalábrĳi), sveti Nikodém, puščavnik, ki je bil
odličen po strogosti in kreposti življenja, ter učitelj redovniškega življenja.
9. V Sázavi (na Češkem), sveti Prokóp, ki je zapustil ženo in sina, ter se posvetil
puščavniškemu življenju. Potem je načeloval samostanu, ki ga je prav tam ustanovil in pel hvalnice po grškem in slovanskem obredu.
10.* V Scha�ausenu [ša�auznu] (na Švedskem), blaženi Everárd, ki se je kot
Nellenbuški grof, oklenil redovniškega življenja v samostanu, ki ga je on sam
zgradil.
11.* Pri Costacciaru [kostačiáru] v Umbrĳi, blaženi Tomaž, puščavnik, ki je petinšestdeset let živel kot puščavnik in je druge učil prav živeti.
12. V Yorku (na Angleškem), sveta Marjeta Clitherow [kliterou], mučenka, ki je
s pristankom moža sprejela katoliško vero, v kateri je vzgojila tudi otroke. Čuvala je iskane duhovnike, ki jih je skrivala v svoji hiši, zaradi česar je bila večkrat
zvezana pred sodiščem pod kraljico Elizabeto I.. Zavračala je pred sodiščem obravnavati svojo zadevo, da se ne bi duše svetovalcev sodnika obremenile z obsodbo obglavljenja, zato je zelo veliko trpela za Kristusa, vse do smrti.
13.* V Winchestru [vinčestru] (ravno tako na Angleškem), blaženi Jakob Bird
[bérd], mučenec, ki je kot devetnajstletnik pred kratkim postal katoličan in je
zavračal udeležiti se tuje liturgĳe in zaslužil priti do slavja nebeške liturgĳe pod
isto kraljico.
14. Pri Monteﬁasconi [monteﬁaskóni] (v Lácĳu), sveta Lucĳa Filippini, ustanoviteljica Inštituta svetih učiteljic za pospeševanje krščanskega pouka deklet in
žena, predvsem revnih.
15.* V Rimu pri Svetem Pavlu na Ostĳski cesti, blaženi Plácid Riccardi [rikárdi],
duhovnik iz Reda svetega Benedikta, ki je v stalni vročini, boleznih in ohromelosti obdržal običajno disciplino in molitev, ter druge učil delati isto.
16.* V mestu Červonohrad (blizu Lvóva, v Ukrajini), blažena Jozafata (Machaelina) Hordáševska, devica, ki je v Inštitutu sester Marĳe Brezmadežne, ki ga je
sama ustanovila, služila tam, kjer je bila večja potreba.
17.* V mestu Majdanek (blizu Lublína, na Poljskem), blaženi Emilĳán Kovč, duhovnik in mučenec, ki je bil v vojnem času odveden v koncentracĳsko taborišče,
in tam v boju za vero prejel večno življenje.
18.* V koncentracĳskem taborišču Dachau (blizu Münchna na Bavarskem), blaženi Hilarĳ Januszewski [januševski], duhovnik in mučenec iz Reda bosonogih
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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bratov Blažene Device z gore Karmel, ki je bil v času vojne odpeljan v tujo ječo
zaradi Kristusa. Slavno je umrl, ker je zaradi vere in ljubezni pomagal obolelim
od tifusa.
******
19. V Rimu, smrt svetega Cirína, mučenca, ki mu je cesar Klavdĳ zaplenil premoženje in ga dal zapreti v umazano ječo ter ga večkrat bičati in slednjič z mečem usmrtiti.
20. V mestu Sírnĳ, trpljenje blaženega Ireneja, škofa in mučenca v času cesarja
Maksimĳana. Najprej so ga strašno mučili, nato trpinčili v ječi, končno je z obglavljenjem sklenil svoje življenje.
21. Na otoku Ádros, smrtni dan svetega Humelánda, opata, čigar znamenito
življenje proslavljajo čudeži.
22. V Sitoju, spomin blaženega Janeza, drugega opata tega imena, ki ga je Kristus, utrujenega od del, ki jih je neprestano opravljal zanj, ovenčal s slavo in častjo.
23. V Španĳi, spomin blaženega Blaža, opata, ki je v kontarski samoti zamenjal
črno obleko z belo cistercĳansko in stopil v naš Red. Od tam je prišel s svojimi
menihi v kraj, imenovan Vrt preblažene Device Marĳe (Poblet), in je tam zapustil znamenja velike svetosti ter blaženo v Gospodu zaspal.
24. V Argesolĳu (v Šampánji), smrt svete Ide, prve opatinje tega samostana.

26. �����
1. V Rimu na Labikánski cesti, sveti Kástul, mučenec. Kakor beremo v življenjepisu svetega Sebastĳana, so ga trikrat obesili in trikrat zaslišali. Ker pa je vztrajal v Gospodovi veri, so ga vrgli v jamo, nasuli nanj grmado peska in je tako kot
mučenec odšel h Kristusu.
2. V Anatolĳi (v današnji Turčĳi), sveti mučenci: Emanuél, Sabín, Kodrát in Teodózĳ.
3. V Sírmĳu (v Panónĳi, v današnji Hrvaški), sveta mučenca: duhovnik Montán
in žena Maksíma, ki sta priznala Kristusa Gospoda in bila vržena od nevernikov v morje.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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4. Spomin trpljenja svetega Evtíhĳa, aleksandrĳskega subdiakona, ki je bil v času cesarja Konstancĳa, pod arĳanskim škofom Geórgĳem, usmrčen zaradi katoliške vere.
5. V Sivasu (v Armenĳi), sveti Peter, škof, mlajši brat svetega Bazilĳa Velikega, ki
je bil odličen branilec katoliške vere proti arĳancem.
6. V samostanu Montier-en-Der [montĳé ándé] (v Šampánji, v Galĳi), sveti Berhárĳ, prvi opat Haut-villersa [ótvĳéra] in Dervénsa, ki je bil na veliki četrtek zaboden od zlobnega meniha. Prišel je v nebesa na dan vstajenja.
7. Pri Montalbanu (v Toskani), sveta puščavnika: Baróncĳ in Desidérĳ.
8. V samostanu Werden (na Saškem, v Nemčĳi), smrt svetega Liudgéra, škofa,
ki ga je poučil Alkuín, in je oznanjal evangelĳ v Frízĳi, na Danskem in na Saškem. Ustanovil je münstrsko stolnico in mnoge samostane, prave centre za širjenje vere.
9.* V Katanĳi (na Sicílĳi, v Italĳi), blažena Magdalena Katarina Morano, devica
iz Inštituta sester Marĳe Pomočnice, ki se je posvetila učenju katekizma in misijonarila brez prestanka na dolgo in široko po vse pokrajini.
******
10. Pri Pentopoli (v Libĳi), rojstni dan za nebesa svetih mučencev: škofa Teodora, diakona Ireneja in lektorjev Serapĳona in Amonĳa.
11. V Pobletu (v Katalónĳi), pogreb blaženega Petra, meniha in spokornika, ki je
dvakrat padel, a je slednjič iz slabosti postal močnejši. Prišel je do posamičnega
boja v samoti in je sovražnika slavno premagal.
13. V Anglĳi, spomin blaženega Valterja, meniha, ki je bil najprej učenec našega
svetega očeta Štefana, potem pa se je v sveti rievalski samoti, ponižen in ubog,
prizadeval ugajati Bogu.

27. �����
1. V Salzburgu (na Bavarskem), sveti Rupert, škof, ki je najprej živel v Wormsu,
naprošen od vojvode Teodóna je prišel na Bavarsko in v mestu Salzburg zgradil cerkev in samostan, katerim je tudi načeloval kot škof in opat, ter od tam širil krščansko vero.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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2.* V San Severinu (v Marche, v Italĳi), blaženi Peregrín iz Faleróna, duhovnik,
ki je bil med prvimi učenci svetega Frančiška in bil, kot romar v Sveti Deželi, občudovan celo od Saracenov.
3.* V Quaroni [kvaróni] (pri Novari pod italĳanskimi Alpami), blažena Penace
de‘Muzzi [penáče de muci], devica in mučenka, katero je umorila sama mačeha
v petnajstem letu starosti, ko je molila v cerkvi.
4.* V Turinu (prav tako pod Alpami), blaženi Frančišek Faá di Bruno, duhovnik,
ki je združeval znanje matematike in ﬁzike z deli ljubezni.
******
5. V Panónĳi, spomin svetega Aleksandra, mučenca.
6. Spomin svetega Evhérĳa, túrskega škofa.
8. V Egiptu, pogreb blaženega Janeza, puščavnika, ki je bil poleg izrednih kreposti, tudi poln preroškega duha in je krščanskemu cesarju Teodózĳu napovedal zmago nad trinogom.
9. V Sitoju, smrt blaženega Petra, štirinajstega opata tega samostana, ki je s čudovito svetostjo in nenadno spretnostjo vodil naš red in je vdan Bogu umrl.
10. Pogreb blaženega Evstáhĳa, alnenskega meniha, velikega častilca svete Bogorodice.
11. Pri Bourges [búržu] (v Galĳi), spomin blaženega Roberta, konverza, ki je bil
iz Klervoja poslan v Fontmorigny [fónmorinji]. Tam ga je opomnil naš sveti oče
Bernard in se je preselil k njemu, ki je že bil v nebeški slavi.

28. �����
1. V Tarsu (v Kilíkĳi, v današnji Turčĳi), sveta mučenca: Kástor in Dorotej.
2. Spomin svetih mučencev: Priska, Malcha in Aleksandra. Ti trĳe so v preganjanju cesarja Valerĳána bivali v predmestni hišici v Cezareji v Palestini, kjer so jim
bili prikazani nebeški venci mučeništva. Podžgani od božje gorečnosti za vero,
so od tam so odšli k sodniku.
3. V Heliópolu (v Fenícĳi, v današnjem Libanonu), sveti Ciril, diakon in mučenec, ki je bil kruto ubit pod cesarjem Julĳánom Odpadnikom.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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4. V Aleksandrĳi (v Egiptu), sveti Protérĳ, škof, ki je bil na veliki četrtek med vrvenjem ljudstva kruto ubit od monoﬁzitov, po svojem predhodniku Dióskuru.
5. V Chalonsu [šalónu] (v Burgúndĳi, v Galĳi), smrt svetega Guntrámna, frankovskega kralja, ki je razdelil svoje zaklade cerkvam in revežem.
6. Pri gori Olimp (v Bitínĳi, v današnji Turčĳi), sveti Hilarión, predstojnik samostana Peleceté, ki je vztrajno zagovarjal češčenje svetih podob.
7.* V Nasu (na Sicílĳi), sveti Kon, menih vzhodnega obreda, ki je ob vrnitvi po
romanju v svete kraje, našel svoje sorodnike mrtve. Razdelil je družinsko premoženje revnim in se oklenil puščavniškega življenja.
8.* V Monticianu [montičĳánu] (pri Sieni, v Etrúrĳi), blaženi Anton Patrizi [patrici], duhovnik iz Reda puščavnikov svetega Avguština, ki je bil pravi ljubitelj
bratov in bližnjega.
9.* V Toursu [túru] (v Galĳi), blažena Ivana Marĳa Maillé [meljé], ki je po smrti moža v vojski obubožala, in bila od svojcev zavržena. Šla je od doma in je od
vseh zapuščena živela, skoraj kot rekluza, pri samostanu Manjših bratov. Prosila je celo za kruh, toda ohranila je popolno zaupanje v Boga.
10.* V Yorku (na Angleškem), blaženi Krištof Wharton [vórtn], duhovnik in mučenec, ki je bil pod kraljico Elizabeto I. zaradi duhovništva izročen mučenju.
11.* V Angersu [anžéru] (v Francĳi), blažena Renata Marĳa Feillatreau [fejatró],
mučenka. Bila je poročena in je bila med francosko revolucĳo obglavljena, zaradi zvestobe katoliški Cerkvi.
12.* V Przemyšlu (na Poljskem), sveti Jožef Sebastĳan Pelczar [pelčar], škof, ustanovitelj Kongregacĳe služabnic od svetega Srca Jezusovega in odlični učitelj duhovnega življenja.
******
13. V Sitoju, pogreb svetega očeta Štefana, opata, čigar praznik se je prej obhajal 16. julĳa.
14. V Belgĳi, smrt blažene Neže, device, ki se je v samostanu Beaupré [popré]
odlikovala po svetem in nedolžnem življenju.

29. �����
1.* V Neaplju (v Kampánĳi), spomin svetega Evstázĳa, škofa.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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2. Spomin svetega Marka, škofa Aretúze v Sirĳi, ki v času arĳanskega prerekanja ni niti za malo odstopil od prave vere, ter je bil pod cesarjem Julĳánom Odpadnikom silno mučen, in katerega je sveti Gregor Nazianški pozdravil kot odličnega moža in najsvetejšega starca.
3. Spomin svetih mučencev: Armogásta, Arhiníma in Saturnína, ki so zaradi priznanja resnice pretrpeli mnoga in težka mučenja in sramotenja v času vandalskega preganjanja pod arĳanskim kraljem Genzeríkom.
4.* Na gori Karmel (v Palestini), blaženi Bertold, ki je bil kot vojak sprejet med
brate k verskemu življenju na tej gori. Kmalu je bil izvoljen za priorja in je Materi Božji pobožno priporočal skupnost.
5.* V Poitiersu [puatĳéju] (v Akvitánĳi), sveti Viljem Tempier [támpĳé], škof, ki
je bil moder in trden. Branil je pred plemiči njemu izročeno škoﬁjo in izboljšal
navade, ter sam nudil neoporečni zgled življenja.
6.* V Wiesmaru [vízmaru] (v Holzácĳi, na Nemškem), sveti Ludolf Racenburški, škof in mučenec, ki je bil zaradi obrambe cerkvene svobode, na ukaz vojvode Alberta, vržen v umazano ječo. Tako se je po telesu oslabljen in osvobojen
vezi preselil s tega sveta.
7.* V Salisbury-ju [selisberĳu] (na Angleškem), spomin blaženega Janeza Hambley [hembli], duhovnika in mučenca, ki je zaradi duhovništva, pod kraljico Elizabeto I., na neznani dan tega meseca, okoli velike noči, postal podoben Kristusu v trpljenju.
******
8. V Nikomedíji, trpljenje svetih mučencev: Pastorja, Viktorina in tovarišev.
9. Pogreb svetega Evhazĳa, opata samostana Luxeilla [likseja]. Bil je oče skoraj
šeststotih menihov. Bil je plemenit po svetosti življenja, slovel pa je tudi po čudežih.
10. Blizu Cambraia [kambreja] (v severni Francĳi), smrt blaženega Hugona, meniha, ki je bežal pred škofovsko častjo, se napotil v Vasél (Vanceles) in se tam
v ponižnosti skrival do smrti.
11. V Savigny-ju [sovinjĳu] (v Névstrĳi), spomin blaženega Ajmona, meniha, ki
je pod svetim Vitalom od mladosti slovel po izrednih krepostih, nato je sprejel
cistercĳansko obleko in dospel do vrhunca popolnosti.
12. V Vĳeru (na Brabantskem), pogreb blaženega Valterja, konverza, ki je zavrgel imetje in užitke ter se ubog tesno oklenil ubogega Kristusa.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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13. V Chambronu [šambrónu] (v Hennegau), zahvalni praznik v čast blaženi
Devici, ki je čudežno rešila samostan, ki so ga oblegali krivoverci.

30. �����
1. Pri Asti, sveti Sekúnd, mučenec.
2. V Solunu (v Makedonĳi, danes v Grčĳi), sveta mučenca: Domnín in Viktor.
3. V Senlisu [senlĳu] (v lyonski Galĳi, v današnji Francĳi), sveti Régul, škof.
4. Spomin mnogih svetih mučencev, ki so bili v Carigradu, v času cesarja Konstancĳa, na ukaz arĳanskega škofa Macedónĳa, pregnani v izgnanstvo, ali pa bili
mučeni z nezaslišanimi načini mučenja.
5. Na gori Sinaj, sveti Janez, opat, ki je sestavil preslavno knjigo »Lestev raja«
(Scala paradisi) v pouk menihom, v kateri je pot duhovnega napredka razložil
kot dvig po tridesetih stopinjah k Bogu. Zaradi tega je zaslužil priimek Klimak.
6. V Sirakúzah (na Sicílĳi), sveti Zósim, škof, ki je bil najprej varuh groba svete
Lucĳe, nato opat samostana tega kraja.
7.* V Coventry-ju [kóventri] (na Angleškem), sveta Osbúrga, prva opatinja samostana v tem kraju.
8. Pri Ogleju (v Lácĳu), sveti Klínĳ, opat samostana svetega Petra de Silva.
9. V Aguileri [agiléri] (v kastiljski pokrajini, v Španĳi), sveti Peter de Vallisoleto Regala�i, duhovnik iz Reda manjših bratov, velik v ponižnosti in pokori, ki je
ustanovil dve celici, kjer je živelo v samoti samo dvanajst bratov.
10.* V mestu Vercelli [verčéli] (v severni Italĳi), blaženi Amadéj, deveti savojski
vojvoda. Ko je še vladal, je na vse načine podpiral zadeve revnih, vdov in sirot
in stalno z vnemo pomagal.
11. V pokrajini Su-Ryong (v Koreji), sveti mučenci: Anton Daveluy, škof, Peter
Aumaitre in Martin Luka Huin, duhovnika, Jožef Chang Chu-gi, Tomaž Chason in Luka Hwang Sok-tu, katehisti, ki so bili zaradi vere v Kristusa obglavljeni.
12.* V Neaplju (v Italĳi), blaženi Ludvik iz Casorĳe [kasórĳe] (Archangel) Palmentieri, duhovnik iz Reda manjših bratov, ki je iz goreče ljubezni do Kristuso… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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vih ubožcev ustanovil dve kongregacĳi, namreč, Bratov Ljubezni in Frančiškanskih sester od svete Elizabete.
13. V Turinu (ravno tako v Italĳi), sveti Leonard Murialdo, duhovnik, ki je ustanovil pobožno Družbo od svetega Jožefa, da bi zapuščeni otroci okusili krščansko vero in ljubezen.
14. V pokrajini San Juliano [hulĳáno] (na guadalajarskem [guadalahárskem]
ozemlju v Mehiki), sveti Julĳ Álvarez, duhovnik in mučenec, ki je med divjanjem verskega preganjanja s prelitjem krvi izpričal zvestobo do Kristusa Gospoda in njegove Cerkve.
15.* Na Dunaju (v Avstrĳi), blažena Marĳa Restituta (Helena) Ka�a, devica in
mučenka iz Kongregacĳe frančiškanskih sester od krščanske ljubezni, doma iz
Moravske, ki je bila med divjanjem vojne ujeta od sovražnikov kot bolničarka,
in zaradi vere obglavljena.
******
16. V Orleánsu [orleánu] (v Francĳi), smrt svetega Pastorja, škofa.
17. V Klervoju, spomin blaženega Rajnolda, ki je iz meniha samostana svetega
Amanda postal cistercĳan in je pod našim očetom, svetim Bernardom, ohranil
neomadeževano devištvo in dosegel odlično popolnost.
18. Ravno tako v Klervoju, pogreb drugega brata, tudi Rajnolda, slavnega po
krepostih in neomadeževanem življenju.
19. V Anglĳi, pogreb blaženega Rogerja, ustanovitelja in opata samostana Byland.

31. �����
1. V kraju Argol (v Perzĳi), sveti Benjamin, diakon, ki ni nehal oznanjati božje besede pod kraljem Vararánom V., in je dovršil mučeništvo, pritrjen z ostrimi
palicami na nohtih.
2. V Rimu, spomin svete Balbíne, katere napis, narejen na Aventínu, kaže njeno
spoštljivo ime.
3.* V Kölnu (v Avstrázĳi), sveti Agilólf, škof, preslaven po svetosti življenja in
pridiganja.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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4.* V Gradu svetega Domnína (blizu Parme), sveti Gvido, opat samostana Pompóse, ki je sprejel mnogo popravljenih zgradb in mnogo učencev in se ohranjal za molitev, kontemplacĳo in božje čaščenje, ter hotel v odmaknjenosti živeti samo Bogu.
5.* V Toulousu [tulúzu] (v Francĳi), blažena Ivana, devica iz Reda karmeličank.
6.* V Vidmu (na Beneškem), blaženi Bonaventura da Forli, duhovnik iz Reda služabnikov Marĳe (servitov), ki je po različnih krajih Italĳe s pridiganjem vzpodbujal ljudstvo k pokori. Umrl je kot osemdesetletnik med štiridesetdnevnimi
srečanji.
7.* V Carlisli [kárlajli] (na Angleškem), spomin blaženega Krištofa Robinsona,
duhovnika in mučenca, ki je bil priča mučeništva svetega Janeza Bostea, in je bil
slednjič pod kraljico Elizabeto I., prav tako samo zaradi duhovništva, na neznan
dan pripeljan k mučeništvu. Prejel je palmo slave.
8.* V mestu Ravensbrück [rávensbrik] (na Nemškem), blažena Natálĳa Tulaśiewicz [tulaševič], mučenka, ki je bila odpeljana iz domovine Poljske, zavzete
z vojaško silo, od pristašev sovražnega nauka človeškemu dostojanstvu in brezbožni veri, in bila zaprta v koncentracĳsko taborišče. Po mučenju vdihovanja
smrtonosnega plina, je vrnila dušo Gospodu.
******
9. V Tekui (v Palestini), spomin svetega Ámosa, kateremu je izraelski kralj Ozíja
z zapahom prebodel sence. Pozneje so ga napol mrtvega pripeljali v domovino,
kjer je izdihnil in bil pokopan.
10. V Afriki, smrt svetih mučencev: Téodila, Anizĳa, Feliksa, Kornelika, Valerĳa,
Porta in Abde.
11. V Sitoju, smrt blaženega Gozmína, petega opata tega samostana, ki je slovel
po izobrazbi in svetem življenju, ter se je trdno držal božjih zapovedi in svetov.
12. V Hastervachu, spomin blaženega Ludvika, meniha, ki je zaradi Kristusa zapustil vse bogastvo, naslade in ženo, ter zaslužil stoterno plačilo.
13. V samostanu Kornelienberg pri Lieges [liéžu] (v Belgĳi), pogreb blažene Sapĳéncĳe, nune in priorice tega samostana.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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1. �����
1. V Rimu, spomin svetih mučencev Venáncĳa, škofa, ter tovarišev iz Dalmacĳe
in Istre, namreč: Anastázĳa, Mavra, Pavlinĳána, Télĳa, Astérĳa, Septímĳa, Antiochiána in Gajána, katere slavi Cerkev skupaj.
2. V Solunu (v Makedonĳi, danes v Grčĳi), sveti: Agapa in Chiónĳa, devici in
mučenki, ki sta bili pod predsednikom Dulcécĳem obsojeni na ogenj, ker nista
hoteli v preganjanju cesarja Dioklecĳana jesti malikom darovano jed.
3. V Palestini, sveta Marĳa Egipčanska, ki je bila javna aleksandrĳska grešnica,
a se je v svetem mestu spreobrnila k Bogu po priprošnji Blažene Device Marĳe,
ter živela kot samotarka in kot spokornica onstran Jordana.
4. V Lauconni (blizu Amiensa [amiéna], v Galĳi), sveti Valerih, duhovnik, ki je
pritegnil ne malo tovarišev k puščavniškemu življenju.
5. V kraju Ardpatrick (v provinci Munster, na Irskem), sveti Cellach, škof v Armaghu, ki je zelo pospeševal prenovo Cerkve.
6. V Grenoblu (v Burgúndĳi, v današnji Francĳi), sveti Hugo, škof, ki se je trudil
za vzpostavitev dobrih navad med duhovščino in ljudstvom. V istem času, ko
je vršil škofovsko službo, je goreče vzljubil puščavo. Po odstopu je podaril kartuzĳi svetega Bruna, nekoč svojega učitelja, in njegove tovariše. Tej kartuzĳi je
potem načeloval kot prvi opat skoraj petdeset let, ter je samostan marljivo vodil
s svojim zgledom ljubezni.
7.* V Caithnessu [kéidnesu] (na Škotskem), sveti Gilbert, škof, ki je zgradil katedralo pri Dorrnochu in pripravil gostišča za revne. Umirajoč je priporočil to, kar
je sam v življenju ohranjal, namreč nikogar žaliti, božje udarce potrpežljivo prenašati in nikomur biti v spotiko.
8.* V Yorku (na Angleškem), blaženi Janez Bre�on, mučenec, ki je bil kot družinski oče večkrat grajan zaradi zvestobe Rimski Cerkvi. Slednjič je bil lažno ovaden vstaje in z vrvjo zadavljen pod kraljico Elizabeto I..
9.* V Brescii [brešji] (v Italĳi), blaženi Ludvik Pavoni, duhovnik, ki se je z veliko marljivostjo posvetil vzgoji najrevnejših mladeničev in predvsem skrbel, da
jih je marljivo vzgajal po krščanskih načelih. Navajal jih je na obrti, ter ustanovil
Kongregacĳo sinov Marĳe Brezmadežne.
******

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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10. V cistercĳanskem samostanu Bonneveauxu [bonvóju] v Dauphiné [dofené]
(na Francoskem), smrt svetega Hugóna, opata, slovečega po besedi in zglednem
življenju, ter po preroškem duhu, ki se je odločno upiral protipapežu Oktavĳanu in je na čudovit način privedel do sprave papeža Aleksandra III. in cesarja
Friderika I..
11. V Rimu, trpljenje blažene Teodore, sestre slavnega mučenca Hermeta. Mučena je bila pod cesarjem Avrelĳanom in je pokopana poleg svojega brata ob Salarĳski cesti, nedaleč od mesta Rima.
12. Istega dne, smrt Venancĳa, škofa in mučenca.
13. V Egiptu, spomin svetih mučencev Viktorja in Štefana.
14. V Nemčĳi, pogreb hajsterbaškega meniha Teodorika, ki je prestal mnogo
nadlog zaradi Boga in je tako prejel krono večne blaženosti.
15. V samostanu Notu (Netum) na Sicílĳi, prenos telesa blaženega Nikolaja, meniha v tem kraju.

2. �����
1. Sveti Frančišek Pavelski, puščavnik, ki je ustanovil Red manjših bratov v Kalábrĳi, ter je svojim učencem predpisal, da bi živeli od miloščine, in ne bi imeli nič svojega, ter se denarja niti ne dotikali, da bi se vedno hranili samo z jedmi
postnega časa. Kralj Ludvik XI. ga je poklical v Francĳo, da je bil navzoč ob umirajočemu. V Pléssy-ju [plesíju] blizu Toursa [túra] je, po strogem življenju, slaven umrl.
2. V Cezareji (v Palestini), sveti Aﬁán, mučenec, ki je, ko so ga pod cesarjem Maksimínom prebivalci javno silili darovati bogovom, neustrašeno pristopil k predsedniku Urbanu, in mu z dvignjeno desnico tako zagrozil, da je prenehal z obredom. Zato so ga vojaki, ovitega v platno, ki je bilo namočeno v olju, prižgali in
vrgli v morje, ko je še dihal.
3. Ravno tam, trpljenje svete Teodóre, tirske device, ki je pri istem preganjanju
javno pozdravila svete pričevalce vere, ki so stali pred sodiščem in prosila, da se
jo spomnĳo, ko bodo prišli h Gospodu. Vojaki so jo prĳeli, bila je pripeljana pred
istega predsednika in po njegovem ukazu s hudimi mučili razmesarjena in slednjič vržena v morje.
4. V Comu [kómu] (v Ligúrĳi), sveti Abúndĳ, škof, katerega je papež Leon Veliki poslal v Carigrad in je tam z gorečnostjo branil pravo vero.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.

April

143

5. V Capui [kápuji] (v Kampánĳi), sveti Viktor, škof, odličen po znanju in svetosti.
6. V Lyonu (v Francĳi), sveti Nicétĳ, škof, vdan revnim in ljubezniv do preprostih, ki je tej Cerkvi ukazal, držati se pravil petja.
7. V samostanu Luxeuilu [likséju] (v Burgúndĳi), sveti Evstázĳ, opat, ki je bil
učenec svetega Kolumbana in opat skoraj šesto menihom.
8. V Chelmsfordu [kílmsfordu] (na Angleškem), sveti Janez Payne [pajn], duhovnik in mučenec, ki je pod kraljico Elizabeto I., zaradi obtožbe lažnega zločina, pretrpel mučilo križa.
9.* V vasi Tomhom (na otoku Guam, v Oceánĳi), blažena mučenca: Dídak Alojzĳ
de San Vitores, duhovnik iz Jezuitskega reda, in Peter Calungsod [kalúngsod],
katehist, ki sta bila zaradi sovraštva do krščanske vere od odpadnikov in nekaterih domačinov, ki so sledili poganskim pristašem vraž, divje umorjena in vržena v morje.
10.* V Spoletu (v Umbrĳi), blaženi Leopold iz Gaiche [gájike], duhovnik iz Reda
manjših bratov, ki je ustanovil svete oaze v Montelucu [montelúku].
11. V kraju Xu-ong Đien (v Vietnamu), sveti Dominik Tuoc, duhovnik in mučenec iz Reda pridigarjev, ki je trpel pod cesarjem Minh Mang.
12.* V Padovi (na Beneškem), blažena Elizabeta Vendramini, devica, ki je posvetila svoje življenje revnim, in ko je premagala mnogo nasprotĳ, je ustanovila Inštitut sester Elizabetink iz Tretjega reda svetega Frančiška.
13.* V Vicu [víku] (v Katalónĳi, v Španĳi), blaženi Frančišek Coll [kol], škof iz
Reda pridigarjev (dominikancev), ki je bil po krivici izgnan iz dominikanskega
samostana. Vendar je trdno sledil svojemu poklicu in po vsej pokrajini oznanjal
ime našega Gospoda Jezusa Kristusa.
14.* V Györu [djéru] (na Madžarskem), blaženi Viljem Apor, škof in mučenec,
ki je bil odprl, ko je besnela vojska, svojo hišo približno tristotim beguncem. Ko
je bil preboden, ker je branil nekatera dekleta pred rokami vĳakov, je tri dni za
tem, na večer velikega petka, izdihnil dušo.
15.* V Lvóvu (v Ukrajini), blaženi Nikolaj Čarneckĳ, škof, ki je v času protiverskega preganjanja, vršil službo apostolskega eksarha v Volynju in Pidljašji. Ker
je kot zvesti pastir sledil Kristusu, je po njegovi milosti prišel v nebeško kraljestvo.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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16.* V Maracau [marakáju] (v Venezueli), blažena Marĳa od Svetega Jožefa (Laura) Alvarado, devica, ki je ustanovila za dekleta brez staršev in za zelo revne
zapuščene starčke Avguštinske Rekolekte od Svetega Srca. Stalno je z največjo
ljubeznĳo skrbela zanje.
******
17. Pri Cezareji (v Kapadócĳi), trpljenje svete Teodozĳe, device, ki se je v Dioklecĳanovem času prostovoljno pridružila pričevalcem v ječi. Prĳeli so jo in prav
tako mučili na natezalnici. Nato je bila z božjo pomočjo rešena ječe in zveri in
slednjič je dopolnila mučeništvo z obglavljenjem.
18. Istega dne, rojstni dan za nebesa Nicenĳa, škofa v Lyonu (v Galĳi), čigar življenje in smrt je slovelo po čudežih.
19. Na Brabantskem (v današnji Belgĳi), smrt blaženega Arnulfa, vĳerskega opata, ki je na koncu odložil pastirsko skrb in se popolnoma posvetil premišljevanju.
20. V Klervoju, pogreb Gerarda, redovnika in vratarja tega samostana, ki so ga
krasile izredne kreposti.
21. V Španĳi, smrt častitljive Bernarde, device in opatinje samostana Svetega
Duha v Olmédu, katere presrečno smrt je Bog vnaprej razodel.

3. �����
1. V Rimu, sveti Sikst I., ki je v času cesarja Hadrĳana vodil Rimsko Cerkev, kot
šesti papež po blaženem Petru.
2. V mestu Konstanci (v Skítĳi, v današnji Romunĳi), sveta Hrest in Pap, mučenca.
3. V Tiru (v Fenícĳi), sveti Ulpĳán, mučenec, ki je bil v času cesarja Maksimína Daza, ko je besnelo preganjanje, kot mladenič preboden z bodalom in vržen
v morje. Tako je dopolnil mučeništvo.
4. V Neaplju (v Kampánĳi), sveti Janez, škof, ki je umrl v sveti velikonočni noči,
ko je slavil svete skrivnosti in je bil pokopan na dan slovesnosti Kristusovega
vstajenja, v spremstvu množice vernikov in novokrščencev.
5. V samostanu Medikion (v Bitínĳi, v današnji Turčĳi), sveti Nicét, igumen, ki
je, zaradi obrambe svetih podob, pretrpel ječe in izgnanstvo pod cesarjem Leonom Armencem.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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6. V Carigradu, sveti Jožef, s priimkom Himnopisec, duhovnik in menih, ki je bil
kot menih poslan v Rim, da bi prosil za varstvo svetega sedeža. Potem pa je, po
mnogih težavah, slednjič prejel varstvo svetih posod cerkve Svete Soﬁje.
7. V Chichestru [číčestru] (na Angleškem), sveti Rihard, škof, ki je bil od kralja
Henrika III. kaznovan z izgnanstvom, kasneje se je vrnil na sedež. Izkazoval se
je zelo radodarnega do revežev.
8.* V Polizzu [polícu] (na Sicílĳi), blaženi Gandolf iz Binasca Sacchi [bináska
sáki], duhovnik iz Reda manjših bratov, ki je živel v puščavi zelo strogo življenje
in do konca razlagal v pridigah božjo besedo.
9.* V Penni (v Marche, v Italĳi), blaženi Janez, duhovnik, ki je bil v prvih časih
svetega Frančiška poslan s tovariši v narbonensko Galĳo. Oznanjal je evangeljski način življenja.
10.* V Lancasteru [lenkestru] (na Angleškem), blažena duhovnika in mučenca:
Robert Middleton, iz Jezuitskega reda, in Thurstan Hunt [hant], od katerih drugi je poskusil prvega na potu osvoboditi in je bil prĳet. Zaradi tega in hkrati zaradi duhovništva, je bil pod kraljico Elizabeto I., obglavljen, in po mučenju sta
prišla na Kristusovo desnico.
11. V Vidmu (na Beneškem), sveti Alojzĳ Scrosoppi [skrosópi], duhovnik iz Kongregacĳe Oratorĳa, ki je ustanovil Kongregacĳo sester od božje Previdnosti za
vzgojo deklic v krščanskem duhu.
12.* Blizu Krakova (na Poljskem) v koncentracĳskem taborišču Oswiečim (ali
Auschwitz), blaženi Peter Edvard Dankowski, duhovnik in mučenec, ki je zaprt
v ječi dopolnil mučeništvo zaradi krščanske vere, medtem je bila domovina pod
vojaško zasedbo.
******
13. V Taormíni (na Sicílĳi), smrt blaženega Pankracĳa, škofa in mučenca.
14. V Tomih (v Skítĳi), rojstni dan za nebesa svetih mučencev Evágrĳa in Benígna.
15. V Solunu, pod cesarjem Dioklecĳánom, trpljenje svetih devic: Ágape in Kiónĳe, ki sta bili najprej mučeni v ječi, potem vrženi v ogenj, pa se ju plameni niso
dotaknili. Slednjič sta po molitvi h Gospodu izdihnili dušo.
16. V Vĳéru, pogreb blaženega brata Hermana, ki je petdeset let slovel po preroškem daru, spokornem življenju, delih usmiljenja in je tako odšel v slavo večne sreče.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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17. Na Portugalskem, smrt svete Gíjomaríje, device in nune, ki je po neverjetni
strogosti življenja izdihnila dušo med spevi nebeških duhov.

4. �����
1. Sveti Izidor, škof in cerkveni učitelj, ki je bil učenec svojega brata Leándra, in
ga nasledil na sedežu v Sevilli v Andalúzĳi v Španĳi. Mnogo poučnega je napisal, sklical mnoge koncile in vodil ter se posvečal katoliški veri, in se modro podrejal krščanski cerkveni disciplini.
2. V Solunu (v Makedonĳi v današnji Grčĳi), sveta mučenca: Agatopód, diakon,
in Teodúl, lektor, ki sta bila v času cesarja Maksimĳána, po ukazu predsednika Favstína, zaradi krščanske vere potopljena v morje s privezanim kamnom na
vrtu.
3. V Milanu (v Ligúrĳi), smrt svetega Ambroža, škofa, ki je na veliko soboto šel
naproti Kristusu zmagovalcu nad smrtjo. Njegov spomin se obhaja sedmega decembra, na dan njegovega posvečenja.
4. V Carigradu, sveti Platon, igumen, ki se je dolgo let z nepremagljivim navdušenjem boril proti uničevalcem svetih podob. S svojim nečakom Teodózĳem je
uredil slavni samostan Studion.
5.* V Poitiersu [puatĳéju] (v Akvitánĳi), sveti Peter, škof, ki je pospeševal začetke Fontevraultskega [fontvróltskega] reda. Bil je krivično odstavljen iz sedeža in
umrl kot izgnanec v Calviníacu [kálvinĳáku].
6.* V Sciclu [šiklu] (na Sicílĳi), blaženi Viljem Cuﬁtella [kuﬁtela], puščavnik, ki
je zapustil lovske zabave in preživel sedeminpetdeset let v samoti in v pomanjkanju.
7. V Palermu (na Sicílĳi, v Italĳi), sveti Benedikt Massarari, zaradi barve telesa
imenovan »Črni«, ki je bil najprej puščavnik, nato redovnik v Redu manjših bratov. Kazal se je ponižnega v vsem in vedno polnega vere v Božjo previdnost.
8.* V Katánĳi (ravno tako na Sicílĳi), blaženi Benedikt Dusmet, škof, izhajal iz
benediktinskega reda, ki je navdušeno pospeševal božjo službo, krščanski pouk
ljudstva in gorečnost duhovnikov, ter v času kuge pomagal bolnikom.
9.* V kraju Aljustrel [aldžustél] (blizu Fatime, na Portugalskem), blaženi Frančišek Marto, ki ga je še kot dečka pokončala kratka bolezen. Blestel je po milini
v težavah, in po vztrajnosti v veri, pa tudi v molitvi.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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10.* V Reggiu [rédžĳu] (v Kalábrĳi, v Italĳi), blaženi Kajetán Catanoso [katanóso], duhovnik, ki je ustanovil Kongregacĳo sester Veronik od svetega obličja,
v pomoč revnim in zapuščenim.
******
11. V Galĳi, smrt blažene Alejde (Aleydis), matere našega svetega očeta Bernarda, ki je, slavna zaradi mnogih čednosti, zaspala v Gospodu med petjem psalmov.
12. V Moreluéli, pogreb opata Gunzelina, ki je s svojim krotkim značajem in odkritosrčno pobožnostjo proslavil Cistercĳanski red v Španĳi.

5. �����
1. Sveti Vincencĳ Ferrer, duhovnik iz Reda pridigarjev (dominikancev), po rodu
Španec, ki ni prenehal misionariti po pokrajinah Zahoda. Zaskrbljen glede miru
in edinosti Cerkve, je številnim ljudstvom pridigal evangelĳ pokore in prihod
Gospoda, dokler ni umrl v mestu Vannes v Bretánji, v Francĳi.
2. V Solunu (v Makedonĳi, v današnji Grčĳi), sveta Iréna, devica in mučenka, ki
je, proti odloku Dioklecĳana, skrivala svete knjige. Bila je pripeljala v javno hišo,
nato sežgana na ukaz Dulcécĳa, predsednika, pod katerem sta prej trpeli njeni
sestri: Agápa in Chiónĳa.
3. V Selevkíji (v Perzĳi), sveta Perbúta, vdova, ki je bila sestra svetega škofa Simeona in njegova posnemovalka. Dopolnila je mučeništvo pod kraljem Šápurom II.
4. Ravno tam, spomin stoenajstih mož in devetih žena, mučencev, ki so bili iz
različnih krajev zbrani v kraljevskem mestu. Ker so stalno zavračali zatajitev
Kristusa in molitev ognja, so bili vrženi v ogenj na ukaz istega kralja.
5. Pri Arbalu (v Mavretánĳi, v današnji Alžirĳi), trpljenje svetih mučencev, ki so
bili, v preganjanju arĳanskega kralja Genseríha, umorjeni v cerkvi na velikonočni praznik. Njihov lektor je bil preboden s puščico v grlu, ko je prepeval pri ambonu »Aleluja«.
6. V samostanu Grande-Sauve [grán sóv] (v Akvitánĳi), sveti Gerald, opat, ki se
je zatekel v zaraščen gozd, ko je bil po svetih romanjih izvoljen za laudunenskega opata v carbonenskem samostanu.
7.* V Montecorvinu [montekorvínu] (v Apúlĳi), sveti Albert, škof, ki se je vse
življenje posvečal stalni molitvi k Bogu in koristil reveževem.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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8.* Pri Fossesu [fóseju] (na Brabantskem, v današnji Belgĳi), sveta Julĳána, devica iz Reda svetega Avguština, ki je bila nekoč kot priorica okrepljena z božjim in
človeškim razumevanjem. Pospeševala je slovesnost Kristusovega Telesa in živela kot rekluza pri Kornelienberga blizu Liége-ja [liéža].
9. V Palmi (na otoku Majorca, v Španĳi), sveta Katarina Tomás, devica, ki je vstopila v Red redovnih kanonikov svetega Avguština, ter blestela po zatajevanju
same sebe in odpovedi svoji volji.
10. V Kau�eurenu [kaubojrenu] (pri reki Wertach, na Bavarskem), sveta Marija Krescéncĳa (Ana) Höss [hes], devica, ki je bila članica Tretjega reda svetega
Frančiška in se je trudila posredovati drugim gorečnost do Svetega Duha, v kateri je sama gorela.
******
11. V Egiptu, rojstni dan za nebesa svetih mučencev: Marcĳána, Nikánorja in
Apolónĳa.
12. Pri Cézareji (v Líkĳi), smrt svetega mučenca Amﬁjana.
13. V Klervoju, smrt svetega Andreja, rodnega brata našega svetega očeta Bernarda, ki ga je Bog na zemlji poveličal s čudeži, v nebesih pa okrasil z vencem
slave.
14. V Belgĳi, spomin častitljive nune Ivane iz Bopréa blizu Gramunta, ki je s svojo častitljivo ponižnostjo dosegla večno slavo.

6. �����
1. V Sírmĳu (v Panónĳi, v današnji Hrvaški), trpljenje svetega Ireneja, škofa in
mučenca, ki je bil v času cesarja Maksimĳana, pod predsedstvom Probom, najprej mučen z mučili, nato mnogo dni mučen z ječo in slednjič je dovršil mučeništvo z obglavljenjem.
2. V Carigradu, sveti Evtíh, škof, ki je načeloval Drugemu carigrajskemu ekumenskemu koncilu, kjer se je močno boril za pravo vero. Dolgo je trpel izgnanstvo, umirajoč je še izpovedal vero v vstajenje.
3. V Rimu, sveta Gala, hči konzula Símaha. Ko je soprog umrl, je pri cerkvi svetega Petra ostala mnogo let zvesta v molitvi, miloščini, postu in drugim svetim
opravilom. Njeno presrečno smrt je opisal sveti papež Gregor Veliki.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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4.* V Troyesu [tróju] (v Nevstrĳi), sveti Winebald, opat samostana Svetega Lupa,
preslaven po strogosti.
5.* Ravno tam, sveti Prudéncĳ, škof, ki je sestavil kratek psalterĳ za potujoče, za
kandidate za duhovništvo zbral zapovedi, vzete iz Svetega pisma, , in vzpostavil disciplino v samostanih.
6. V Velehradu na Moravskem, rojstvo za nebesa svetega Metoda, škofa, ki se
slavi, skupaj z bratom svetim Cirilom, petega julĳa.
7.* V samostanu Sankt Gallen (na ozemlju današnje Švice), blaženi Notker Jecljavec, menih, ki je skoraj vse življenje živel v tem samostanu. Po telesu neprĳetnega videza in po glasu jecljav, je zložil več sekvenc, v božjih stvareh izvežban,
v težavah potrpežljiv, nasproti vsem mil, pri molitvi, branju, premišljevanju, narekovanju pa delaven.
8.* V samostanu Svetega Elĳa (iz gore Avlína, pri Palmi v Kalábrĳi), sveti Filarét,
menih, zelo predan molitvi.
9. Na otoku Eskill (blizu mesta Roskilde, na Danskem), sveti Viljem, opat, ki je
bil poklican iz pariškega samostana redovnih kanonikov na Dansko. Vzpostavil je zopet normalno disciplino, a ne brez truda in ovir. Na velikonočno nedeljo zgodaj zjutraj je umrl.
10. Pri Milanu (v Lombardíji), trpljenje svetega Petra Veronskega, duhovnika iz
Reda pridigarjev (dominikancev) in mučenca, bil rojenega od staršev manihejcev, a se je že kot deček oklenil katoliške vere. Sprejel je kot mladenič habit od
samega svetega Dominika in z vsem trudom pobĳal krive nauke, dokler ni bil,
na poti h Comu [kómu], umorjen od sovražnikov. Do konca je izpovedoval pravo vero.
11.* V samostanu Svete Marĳe (pri Sveti Gori nad Vareso, v Lombardíji), blažena Katarina iz Pallanze, devica, ki je s tovarišicami živela puščavniško življenje
po Pravilu svetega Avguština.
12. V mestu Vinh Tri (v Vietnamu), sveti Pavel Le Bao Tinh, duhovnik in mučenec, ki je bil še kot klerik dolgo časa pridržan v ječi zaradi vere. Ko je postal duhovnik, je vodil semenišče in napisal knjigo homilĳ in kompendĳ krščanskega
nauka, dokler ni bil pod cesarjem Tu Đuc zopet pripeljan pred sodišče in obglavljen.
13.* V Veroni (v Italĳi), blaženi Zeﬁrín Agostini, duhovnik, ki se je posvetil službi pridiganja, katehezi in krščanski vzgoji. Ves se je posvetil delu z mladino, re… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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veži in bolnimi, za katere je tudi ustanovil Kongregacĳo uršulinskih hčera Brezmadežne Marĳe.
14.* V Turinu (v Italĳi), blaženi Mihael Rua, duhovnik, odlični pospeševatelj Salezĳanske družbe.
15.* V mestu Fiobbio di Albino (blizu Bergama, v Italĳi), blažena Petrina Morosini, devica in mučenka. Ko se je pri šestindvajsetih letih vrnila domov iz delavnice, kjer je delala, je bila umorjena od mladeniča, ko je branila devištvo, katerega je zaobljubila Bogu.
******
16. V Makedonĳi, smrt svetih mučencev: Timóteja in Diógena.
17. Na gori Sion (pri Toledu na Španskem), pogreb častitljivega Martína.
18. V Vĳéru, spomin blaženega Henrika, meniha, ki ga je v tisti sveti samoti použil plamen ljubezni.

7. �����
1. Spomin svetega Janeza Krstnika de la Salle, duhovnika, ki se je v Rouenu (Ruánu) v Normandíji, v Francĳi, posvetil krščanski vzgoji dečkov, predvsem revnih. Ustanovil je Kongregacĳo šolskih krščanskih bratov, za katero je pretrpel
mnogo težav. Pred božjim ljudstvom je bil zelo zaslužen.
2. Spomin svetega Hegesípa, ki je živel v Rimu od papeža Anicéta do Elevtérĳa,
in v preprostem jeziku sestavil zgodovino cerkvenega delovanja od Gospodovega trpljenja do svojega časa.
3. V Aleksandrĳi (v Egiptu), sveti Pelúzĳ, duhovnik in mučenec.
4. V Pentapoli (v Líbĳi), sveti mučenci: Teodór, škof, Irenej, diakon, Serapión in
Amón, lektorji.
5. V Pompeópoli (v Kilíkĳi, v današnji Turčĳi), sveti Kalióp, mučenec.
6. V Sinópi (v Pontu, v današnji Turčĳi), svetih dvestotisoč mučencev.
7. V Mitiléni (na otoku Lesbós), sveti Georgĳ, škof, ki je mnogo pretrpel pod cesarjem Leonom Armenom, zaradi čaščenja svetih podob.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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8.* Pri samostanu Crespin [krespén] (v Hainualtu [enóltu], v današnji Francĳi),
sveti Aibert, duhovnik in menih, ki je v samoti vsak dan recitiral, na kolenih ali
leže, ves psalterĳ in delil usmiljenje spokornikom, ki so se k njemu zatekali.
9.* V premonstratenskem samostanu Steinfeld [štajnfeld] (na Nemškem), sveti
Herman Jožef, duhovnik, ki je blestel po zelo nežni ljubezni do Device Marĳe, in
gojil s pesmimi in hvalnicami pobožnost do Božjega Srca Jezusovega.
10. V Yorku (na Angleškem), sveti Henrik Walpole [veilpoul], iz Jezuitskega
reda, in blaženi Aleksander Rawlins [roulins], duhovnika in mučenca, ki sta bila
zaradi duhovništva zvezana z verigami in kruto mučena, pod kraljico Elizabeto
I., ter slednjič odpeljana k mučilu, ter dospela do večnega venca.
11.* V Worcestru [vústru] (ravno tako na Angleškem), blažena mučenca: Edvard
Oldcorn [ouldkórn], duhovnik, in Radulf Ashley [ešli], redovnik iz Jezuitskega reda, ki sta mnogo let tajno vršila službo, dokler nista bila po krivem ovadena zarote proti kralju Jakobu I., ter poslana v ječo in mučena. Slednjič sta bila še
živa strašno razsekana.
12. V Vietnamu, sveti Peter Nguyen Van Luu, duhovnik in mučenec, ki je, obsojen na smrt pod cesarjem Tu Đuc z mučilom, vesel umrl.
13.* V mestu Dong-er-Kou (na Kitajskem), blažena Marĳa Assunta Pallo�a, devica od Frančiškanskih Marĳinih sester misĳonark, ki je, predana vsakdanjim
opravilom, preprosto in nepoznano živela za Kristusovo kraljestvo.
******
14. V Afriki, rojstni dan za nebesa svetih mučencev: Epifanĳa, Donáta in drugih
trinajst.
15. V Himmerodu (v Nemčĳi), spomin svetega meniha Hermana, ki je bil na poseben način predan Blaženi Devici Marĳi, katera mu je dala zagotovilo, da bo
gotovo zveličan.
16. Pri Vitriaku (v Šampánĳi na Francoskem) spomin pričevalca Klótarja, čigar
ostanki se hranĳo in častĳo v nunskem samostanu svetega Jakoba.

8. �����
1. Spomin svetega Agaba, preroka, ki je, po pričevanju Apostolskih del, v Svetem Duhu napovedal, da bo prišla velika lakota na ves svet, in Pavlovo trpljenje
od poganov.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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2. Ravno tako spomin svetih: Herodióna, Asínkrita in Flégona, katere pozdravlja blaženi Pavel apostol v pismu Rimljanom.
3. Istega dne, sveti Dionízĳ, korintski škof, ki, obdarovan s čudovitim poznanjem Božje besede, ni učil samo vernike svojega mesta in province, ampak s pismi tudi škofe drugih mest in provinc.
4. V Antiohĳi (v Sirĳi, danes v Turčĳi), sveti Timótej, Diógen, Makárĳ in Máksim, mučenci.
5. V Aleksandrĳi (v Egiptu), sveti Dionízĳ, škof, mož izredne učenosti, ki je, slaven po mnogih pričevanjih za vero, in proslavljen v različnih mučenjih, umrl kot
pričevalec, poln vere, za časa cesarjev Valerĳána in Galĳéna.
6. V Comu [kómu] (v Italĳi), sveti Amántĳ, škof, ki je kot tretji sedel na sedežu te
Cerkvi in zgradil baziliko Apostolov.
7.* V Orvietu v Turčĳi, blaženi Klemen da Osimo, duhovnik iz Reda puščavnikov svetega Avguština, ki je učinkovito vodil svoj Red, pospeševal in modro prilagodil njegove zakone.
8.* Pri Alcali de Henares [álkali de enáres] (na Španskem), blaženi Julĳan od svetega Avguština, redovnik iz Reda manjših bratov Bosonogov, ki je bil, zaradi nezdrave navade pretiravanja v pokori, večkrat odslovljen iz redovniškega življenja in je oznanjal Kristusa bolj z zgledom kreposti kot s pridigami.
9. V Namuru (pri reki Mosi, na Brabantskem), sveta Júlĳa Billiart, devica, ki je
ustanovila Inštitut svete Marĳe za vzgojo deklic, ter zelo pospeševala pobožnost
do Presvetega Srca Jezusovega.
10.* V Alassiu (blizu Albenge v Ligúrĳi, v Italĳi), blaženi Avguštin Czartoryski
[čartoríski], duhovnik iz Salezĳanske družbe, katerega ni oviralo šibko zdravje,
da bi sprejel velike darove svetosti in zvesto vršil božji poklic.
11.* V samostanu Belmonte (pri Cuenci [kuénki], v Španĳi), blaženi Dominik
Iturrate od Presvetega Zakramenta, duhovnik iz Reda presvete Trojice (trinitarjev), ki je z vsemi močmi skrbel za rešitev duš in čaščenje slavne Trojice.
******
12. V Toursu [túru] (v Galĳi), spomin svetega Perpetua, škofa, moža čudovite
svetosti.
13. V Klervoju, spomin svetega Viljema, opata, ki je za obrambo cerkve slavno
umrl v ječi.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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14. V samostanu Schlüsselfeld [šlielfeld] (v Nemčĳi) smrt blažene Ane, opatinje,
ki je bila slavna po plemenitem rodu, svetem življenju in po preroškem daru.

9. �����
1. V Aleksandrĳi (v Egiptu), sveti Máksim, škof, ki se je pridružil, ko je bil še duhovnik, izgnanstvu in pričevanju vere svetemu škofu Dionízĳu, katerega je pozneje nasledil.
2. Ravno tam, sveti Edésĳ, mučenec, ki je kot brat svetega Apﬁjána, pod cesarjem Maksimínom, javno karal sodnika, ker je levom izročil Bogu posvečene device. Zato je bil zgrabljen od vojakov, mučen zaradi Gospoda Kristusa tako, da
so ga potopili v morje.
3. Pri Sírmĳu (v Panónĳi, v današnji Hrvaški), sveti Demétrĳ, mučenec, ki se časti povsod na Vzhodu, predvsem pa v Solunu.
4. V Cezareji (v Kapadókĳi, v današnji Turčĳi), sveti Evpsíhĳ, mučenec, ki je, zaradi rušenja templja boginje Fortúne, dovršil mučeništvo pod cesarjem Julĳánom Odpadnikom.
5. V Le Mansu [lemánu] (v lyonski Galĳi, danes v Francĳi), sveti Libórĳ, škof.
6. V Diyarbakiru (v Mezopotamĳi, danes v Turčĳi), sveti Akácĳ, škof, ki je navdušil duhovnike za odkupitev perzĳskih ujetnikov, strašno mučenih, in je zato
prodal Rimljanom tudi svete posode Cerkve.
7. V Monsu (v Névstrĳi, v današnji Belgĳi), sveta Valdetrúda, sestra svete Aldegúnde, ki je, kot žena svetega Vincenca in mati štirih svetnikov, posnemala
moža, se posvetila Bogu in sprejela redovno obleko v samostanu, ki ga je sama
ustanovila.
8. V Jumiegesu [žimížisu] (ravno tako v Névstrĳi), sveti Hugo, škof v Rouenu
[ruánu], ki je vodil samostan Fontenelle in škoﬁjo v Parizu in v Bayeuxu [beóju].
Ko je odložil te službe, je vodi samostan Jumieges [žimíže].
9.* V kraju San Vincente [visénte] (blizu Briviesce [briviéske], v Kastilĳi v Španĳi), sveta Kasílda, devica. Rojena v muslimanski veri, je usmiljeno pomagala
kristjanom, ki so bili zaprti v ječi. Nato je preživela krščansko življenje v puščavi.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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10.* V Aureilu [oréĳu] (v pokrajini Limoges [limóžu], v Francĳi), sveti Gavhérĳ,
ki je bil kot redovni kanonik zgled občestvenega življenja in v gorečnosti zgled
za duhovščino.
11.* Pri gori Senário (v Toskáni), blaženi Ubáld da Borgo Sansepulcro, duhovnik
iz Reda servitov, ki se je spreobrnil od zemeljske vojaške službe k službi Marĳe
od svetega Filipa Benizi.
12.* V Tani (v Indĳi), blaženi Tomaž de Tolentino, duhovnik in mučenec, iz Reda
manjših bratov, ki je prišel do kitajskega cesarstva, da bi oznanjal evangelĳ. Ko je
šel k Tatarom in Indĳcem, je ovenčal svoje poslanstvo s slavnim mučeništvom.
13.* V Bricherasiu [brikerásĳu] (pri Pinerolu v Piemontu), blaženi Anton Pavoni, duhovnik in mučenec iz Reda pridigarjev, ki je bil strašno zaboden, ko je šel
iz cerkve, kjer je pridigal proti zmotam.
14.* V koncentracĳskem taborišču Oswiečim (ali Auschwitz, blizu Krakova na
Poljskem), blažena Celestína Faron, devica in mučenka iz Kongregacĳe služabnic Brezmadežnega Spočetja, ki je bila po vojaški okupacĳi Poljske, privlečena
v ječo zaradi vere v Kristusa, in po mučenju prišla do slavnega venca.
******
15. Istega dne, rojstni dan za nebesa Prohorja, ki je bil eden izmed prvih sedmih
diakonov. Preslaven po veri in čudežih je pri Antiohĳi dopolnil mučeništvo.
16. V Mitrovici (v današnji Srbĳi), trpljenje sedmih svetih devic in mučenk, ki so
si za ceno krvi kupile večno življenje.
17. V škoﬁji Tolosi (na Španskem), smrt blaženega meniha, ki je iz grofa monpeliejskega (Montpellier) postal ubogi in ponižni član samostana Grandisilve in je
slovel po krepostih in čudežih.
18. V Vĳeru, spomin blaženega brata Arnolda, ki je svoj nizki stan proslavil s preroštvom in čudeži.

10. �����
1. V Afriki, sveti mucenci: Teréncĳ, Afrikán, Máksim, Pompéj, Aleksánder, Teodór in štirideset tovarišev, ki so umrli za vero pod cesarjem Décĳem.
2. V Aleksandrĳi (v Egiptu), sveti Apolónĳ, duhovnik in mučenec.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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3.* V Auxerru [okséru] (v Névstrĳi), sveti Paládĳ, škof, nekoč opat samostana
svetega Germána, ki je bil, po sprejetju škofovske službe, navzoč pri mnogih
koncilih in se je posvečal obnovi cerkvene discipline.
4.* V Gavellu (na Beneškem), sveti Beda mlajši, menih, ki si je po 45 letih službe
kraljem, izbral preostali čas življenja za službo Gospodu v samostanu.
5. V Gandu (v Flándrĳi, v današnji Belgĳi), sveti Makárĳ, romar, ki je bil milostno sprejet med menihe svetega Bavona, in je umrl naslednje leto zaradi kuge.
6.* V Chartresu [šátru] (v Francĳi), sveti Fulbert, škof, katerega nauk je mnoge
hranil, ter je z darežljivostjo in dejavnostjo začel graditi katedralo in je pospeševal pobožnost do Device Marĳe, Kraljice usmiljenja.
7.* V Tunisu (na obali v severni Afriki), blaženi Anton Neyrot, duhovnik in mučenec iz Reda pridigarjev (dominikancev), katerega so pirati pripeljali v Afriko,
kjer je odpadel od vere. Toda s pomočjo božje milosti je na veliki četrtek zopet
javno oblekel redovno obleko, in ta prestopek je plačal posut s kamenjem.
8.* V Piacenzi [pĳačenci] (v Emílĳi), blaženi Marko de Bononia Fantuzzi [fantúci], duhovnik iz Reda manjših bratov, slaven po pobožnosti, preudarnosti in pridiganju.
9. V Valladolidu (na Španskem), sveti Mihael Svetniški, duhovnik iz Reda Presvete Trojice (trinitarjev), ki se je popolnoma predal delom ljubezni in oznanjevanju božje besede.
10. V Veroni (na Beneškem), sveta Magdalena de Canossa [kanósa], devica, ki
je prostovoljno zavrgla vso podedovano dediščino, da bi sledila Kristusu, in je
ustanovila dvojni inštitut: enega za Hčere, drugega za Sinove od Ljubezni za pospeševanje krščanske izobrazbe otrok.
11.* V koncentracĳskem taborišču Dachau (blizu Münchna na Bavarskem,
v Nemčĳi), blaženi Bonifacĳ Zukowski, duhovnik in mučenec iz Reda manjših
bratov Konventualcev, ki je med divjanjem vojne vihre, zaradi vere dovršil mučenišvo v ječi.
******
12. Istega dne, spomin preroka Ezekĳela, ki ga je umoril sodnik izraelskega ljudstva pri Babilonu. Pokopan je v Semovem in Arfaksadovem grobu.
13. V Rimu, smrt več blaženih mučencev, katere je krstil papež sveti Aleksander,
ko je bil zaprt v ječi. Vse te je dal cesar Avrelĳan zapeljati na starih ladjah na globoko morje, jim obesiti kamne na vrat, ter potopiti v globino morja.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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14. V Klervoju, smrt blaženega Eskila, nadškofa v Lundu na Danskem, ki je razširjal naš Red na Švedskem in Danskem, a se je odpovedal prvenstvu tistih kraljestev in postal zgled meniške popolnosti v redovni obleki.
15. V samostanu La Ferté (blizu Chalonsa [šalóna]), smrtni dan svetega Bertránda, opata, ki ga je povzdignil naš sveti oče Štefan v prvi steber Cistercĳa.

11. �����
1. Spomin svetega Stanislava, škofa in mučenca, ki je bil, med krivicami svojega
časa, stalni branitelj človečnosti in krščanske morale. Vodil je krakovsko škoﬁjo
kot dober pastir, pomagal revnim, obiskoval vsako leto duhovnike, slednjič ga je
poljski kralj Boleslav, katerega je karal, umoril, ko je maševal.
2. V Pergamu (v Azĳi, v današnji Turčĳi), spomin svetega Antipa, ki je kot zvesti priča, kot pravi blaženi Janez v Razodetju, dopolnil mučeništvo za Kristusovo ime.
3. Ravno tam, spomin svetega Filipa, gortínskega škofa na otoku Kreti, ki je v času cesarjev Marka Antonína Vera in Lúcĳa Avrélĳa Kómoda, krepko branil njemu izročeno škoﬁjo, nasproti besnosti poganov in napadom heretikov.
4. V Splitu (v Dalmacĳi, v današnji Hrvaški), sveti Domnión, škof in mučenec, ki
je bil verjetno umorjen ob preganjanju cesarja Dioklecĳana.
5. Pri Gazi (v Palestini), sveti Barsanúﬁj, puščavnik, po rodu Egipčan, ki je bil
obdarjen s posebno krepostjo premišljevanja in z izredno popolnostjo življenja.
6. V Spoletu (v Umbrĳi), sveti Izak, menih, po rodu iz Sirĳe, ustanovitelj samostana Monteluco, katerega kreposti omenja sveti papež Gregor Veliki.
7.* V Kalábrĳi (v južni Italĳi) blaženi Lanuín, ki je bil tovariš in naslednik svetega Bruna. Bil je odličen razlagalec duha ustanovitelja v Kartuzĳanskem redu.
8.* Pri Coimbri [koimbri] (na Portugalskem), blažena Sáncĳa, devica, ki je kot hči
kralja Sancha I. [šánča] ustanovila ženski cistercĳanski samostan Cellis, in ravno
tam oblekla redovni habit.
9.* V Cuneu [kunéju] (v Piemontu), blaženi Angel de Clavasio [klavázio] (Anton) Carle�i, duhovnik iz Reda manjših bratov, slaven po nauku, modrosti in
ljubezni.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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10.* V Londonu (na Angleškem), blaženi Jurĳ Gervase, duhovnik in mučenec iz
Reda svetega Benedikta, ki je, čeprav je bil ujet kot učenec v Kolegĳu za Angleže v Duoai [duej], v času pastoralnega delovanja v domovini, stanovitno izpričal katoliško vero pod kraljem Jakobom I., in bil obešen.
11. V mestu Lucca [lúka] (v Italĳi), sveta Gema Galgani, devica, znana po premišljevanju Gospodovega trpljenja in po potrpežljivem prenašanju bolečin. Pri
petindvajsetih letih je končala angelsko življenje na Veliko soboto.
12.* Ravno tam, blažena Helena Guerra [géra], devica, ki je ustanovila Kongregacĳo oblatinj Svetega Duha za vzgojo deklic. Čudovito je poučevala kristjane
o sodelovanju Svetega Duha pri odrešenju.
13.* V koncentracĳskem taborišču Oswiečim (ali Auschwitz, blizu Krakova na
Poljskem), blaženi Simpronĳán Ducki, redovnik iz kapucinskega reda in mučenec, ki je bil med divjanjem vojne zgrabljen zaradi zvestobe do Kristusa, in je
z trpljenjem dopolnil mučeništvo.
******
14. V Nikomedíji smrt svetega Evstárgĳa, duhovnika.
15. V Francĳi, trpljenje svetih mučencev: Štefana, opata, in Ildebranda, konverza, ki so ju krivoverski Albižani kruto umorili.
17. V Španĳi, pogreb častitljivega Angóla, ki je bil predstojnik v raznih samostanih, ter se je odlikoval po čistem življenju in redovni gorečnosti.

12. �����
1. V Fermu (v Marche, v Italĳi), sveta Víssĳa, devica in mučenka.
2. V Rimu na pokopališču Kalepódĳa (na Avrelĳski cesti ob tretjem milniku),
smrt svetega Júlĳa I., papeža, ki je, ob divjanju arĳancev, neprestano branil nicejsko veroizpoved. Svetega Atanázĳa, preganjanega in izgnanega, pa je sprejel.
Pripravil je tudi, da se je zbral Sardicenski koncil.
3. V Veroni (na Beneškem), sveti Zenón, škof, po čigar delu in pridiganju je bilo
mesto privedeno h Kristusovemu krstu.
4. V Kapadókĳi (v današnji Turčĳi), sveti Sába Got, mučenec, ki je bil vržen v reko tretji dan po veliki noči, po grozovitem mučenju, ker je zavračal hrano, malikom darovano, ko je Atanaríh, kralj Gotov, preganjal kristjane.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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5. V Gapu (v Provansi, v Francĳi), sveti Konstantin, škof.
6. V Pávĳi (v Lombardíji), sveti Damĳán, škof, katerega pismo o pravi veri, glede volje in delovanja v Kristusu, se je bralo na Tretjem carigrajskem koncilu.
7.* V Páriu (v Hellespontu, v današnji Turčĳi), sveti Bazilĳ, škof, ki je trpel bičanje, verige in izgnanstvo, zaradi čaščenja svetih podob.
8.* V kraju Ponthieu [pontié] (v Francĳi), sveti Erkembodón, opat v Saint-Omeru [sén oméru], ter hkrati škof v Therouanni [teruáni].
9.* V kavenskem samostanu (Cava [káva] de T̈irreni v Kampánĳi), sveti Alférĳ,
ustanovitelj in prvi opat tega samostana, ki je bil nekoč svetovalec Guaimaria,
vojvode iz Salerna. Postal je učenec svetega Odila v Cluny-ju [klinĳu] in se naučil discipline redovnega življenja.
10.* V samostanu Belém (blizu Lizbone na Portugalskem), blaženi Lavrencĳ, duhovnik iz Reda svetega Hieronima, h kateremu so prihajali, zaradi njegove odlične pobožnosti, mnogi spokorniki.
11. V mestu Los Andes (v Čilu), sveta Terezĳa od Jezusa (Ivana) Ferdinández Solar, devica, ki je kot novinka v Redu Bosonogih karmeličanek posvetila življenje
Bogu za grešni svet, kot je rekla, in umrla zaradi tifusa pri dvajsetih letih.
12. V Neaplju (v Italĳi), sveti Jožef Moscati, ki je vsak dan neutrudljivo pomagal
bolnikom, ne da bi od revnejših zahteval plačilo. Zdravil je telesa in hkrati preljubeznivo skrbel za duše.
13. V mestu San José [hosé] (na ozemlju Chilpancinga [čilpan sínga], v Mehiki),
sveti David Uribe [uríbe], duhovnik in mučenec, ki je, v času preganjanja Cerkve, pretrpel mučeništvo za Kristusa Kralja.
******
14. V mestu Jópa, pogreb svetega škofa Konstantina.
15. V Eberbachu (na Nemškem), smrt blaženega Teodorika, meniha, ki je bil križan svetu, ter je slovel po čudoviti pobožnosti in resnobnem značaju.
16. V Anglĳi, spomin blaženega Húgona, opata Newminstera [njúminstra], slavnega zaradi čudežev in daru preroštva.
17. Na Danskem, smrtni dan blaženega Erika, ki je zapustil žezlo tega kraljestva,
prejel redovno obleko na otoku Finenu in se je bolj proslavil s krepostmi, kakor
po kraljevskem dostojanstvu.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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13. �����
1. Sveti Martin I., papež in mučenec, ki je na Lateranski sinodi obsodil monoteletsko herezĳo. Potem ga je, na ukaz cesarja Konstantina II., v lateranski baziliki
napadel eksarh Kallíopa. Bil je iztrgan iz svojega sedeža in pripeljan v Carigrad,
kjer je ležal v zelo tesni ječi, slednjič je bil izgnan v mesto Chersonnés na Krimu,
kjer je, po približno dveh letih, dosegel konec težav in večni venec.
2. V Pergamu (v Azĳi, v današnji Turčĳi), sveti mučenci: Karp, tyatirénski škof,
Pápyl, diakon, Agatoníka, sestra istega Pápyla, ter mnogo drugih, ki so bili, zaradi blažene izpovedi vere, kronani z mučeništvom.
3. V Raveni (v Flamínĳi), sveti Urs, škof, ki je prenesel v mesto škofovski sedež
iz Classi. Stolnico je posvetil na velikonočno nedeljo pod imenom Anastasis, in
je po nekaj letih, na isti dan, on sam odšel v slavo vstajenja.
4. V Tarragóni (na Španskem), sveti Hermenegíld, mučenec, ki je bil sin Leovigílda Vizigotskega, arĳanskega kralja, katerega je sveti Leánder škof spreobrnil
h katoliški veri. Ker ni soglašal z očetovim ukazom, je bil zaprt v ječo. Ker ni hotel sprejeti obhajilo na velikonočni praznik od arĳanskega škofa, je bil umorjen
s sekiro.
5.* V samostanu Svete Device Marĳe (blizu Wasta, v pokrajini Boulogne [bulónj]
v Francĳi), blažena Ida, ki je, kot vdova po Evstáhĳu, grofu v Boulogni [bulónji],
blestela po radodarnosti do ubogih in po gorečnosti za lepoto božje hiše.
6.* V Saint-Davidu (v Cambrai-ju [kembréju], v severni Francĳi), sveti Karádok,
duhovnik in puščavnik, ki je zapustil kraljevski dvor, kjer je prepeval s harfo, ko
je videl, da tam bolj ljubĳo pse kot ljudi. Od opata Teliáva se je naučil bolj služiti Bogu, kot ljudem.
7.* V cistercĳanskem samostanu Roosendaal [rózendál] (na Brabantskem), blažena Ida, devica, ki je mnogo pretrpela od očeta, preden je vstopila v redovno
življenje. Tam je, z ostrostjo življenja, na svojem telesu posnemala trpečega Kristusa.
8.* V samostanu Fonte Avellana (v Umbrĳi), blaženi Albertín, puščavnik in prior Družbe puščavnikov, ki je imel raje samoto kot časti, in se trudil spraviti mesta, ki so živela v sovraštvu med seboj.
9.* V Ci�a di Castello [sita di kastélo] (v Umbrĳi), blažena Marjeta, devica, iz
reda sester Pokore svetega Dominika, ki je slepa od rojstva, bila spačena in zavržena, vendar je vedno s srcem zaupala Jezusovemu imenu.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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10.* V Rochestru [ročestru] (na Angleškem), blažena: Frančišek Dickenson [dikensn] in Milon Gerard [džéred], duhovnika in mučenca. Ko sta se vrnila iz Kolegĳa Angležev v Reimsu [rejmu] v svojo domovino, da bi tam tajno vršila duhovniško službo, sta bila pod kraljico Elizabeto I. obešena na vrv in mučena
z drugimi mučili.
11.* V Yorku (ravno tako na Angleškem), blažena: Janez Lockwood [lokvúd] in
Edvard Catherick [keterik], duhovnika in mučenca pod kraljem Karlom I., od
katerih je prvi, pri sedeminosemdesetih letih, že dvakrat ušel smrtni obsodbi zaradi duhovništva. Hotel je iti v trpljenje pred mlajšim in prizadetim tovarišem,
da bi ga izzval za slavno mučeništvo.
12.* Na otoku Reunion (v Indĳskem oceanu), blaženi Scubilión (Janez Bernard)
Rousseau, redovnik iz Inštituta krščanskih šolskih bratov, ki je neutrudno vzgajal dečke in nudil pomoč revnim in sužnjem.
13. V kraju Toloclan [toloklán] (v pokrajini Guadalajari [guadalahári], v Mehiki), sveti Sába Reyes [réjes], duhovnik in mučenec, ki je bil v mehiškem preganjanju ubit za Kristusa Duhovnika in vesoljnega Kralja.
******
14. V samostanu Bonnevaux [bonvóju] (pri mestu Vienni [viéni]), smrt blaženega Hilárĳa, meniha, ki se je pod vodstvom svetega opata Húgona odločno bojeval proti našemu skupnemu sovražniku in je pridobil veliko zmago, čeprav je
zgodaj umrl.

14. �����
1. V Rimu, v katakombah Pretekstate, ob Apĳski cesti, sveti mučenci: Tibúrcĳ,
Valerĳán in Máksim, pod mestnim poglavarjem Almánĳem. Prva dva sta bila tepena s palicami, nato umorjena z mečem, zadnji pa je bil tako dolgo bičan s svinčenimi biči, dokler ni izdihnil duše.
2. V Antiohĳi (v Sírĳi, v današnji Turčĳi), sveti mučenki: Berníka in Prosdóka,
devici, in mati Domnína, ki so v času preganjanja, da bi se izognile preganjalcem
svoje sramežljivosti, zbežale v reko in slednjič tam našle mučeništvo.
3. V nitrĳski puščavi (v Egiptu), sveti Frontón, opat, ki je odšel v puščavo s približno sedemdesetimi tovariši.
4.* V Elfínu (na Irskem), sveti Asík, škof, ki je bil učenec svetega Patrika in prvi
škof te Cerkve.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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5. V Aleksandrĳi (v Egiptu), sveta Tomájda, mučenka.
6. V Lyonu (na Francoskem), sveti Lambert, škof, ki je bil najprej menih in nato
fontanellenski opat.
7.* V Montemaranu (v Kampánĳi), sveti Janez, škof, ki se je trudil za pomoč revnim in za posvečenje duhovščine.
8.* V samostanu Tiron (pri Chartresu [šártru] na Francoskem), sveti Bernard,
opat, ki je znova in znova živel puščavniško življenje v gozdovih, ali na otoku
Chausey-u [šoséju]. Toda tudi učence, ki so imeli navado prihajati k njemu množično, je poučeval in vodil k evangeljski popolnosti.
9.* V Avignonu [avinjónu] (v Provansi), sveti Benedikt, pastir mladostnikov, ki
je z vrlinami, ki jih je razvĳal s pomočjo Gospoda, zgradil most preko reko Rono,
zelo potreben meščanom.
10.* V mestu Tuy (v Galícĳi, na Španskem), blaženi Peter González [gonsáles],
po ljudsko imenovan Telmo, duhovnik iz Reda pridigarjev (dominikancev), ki
je bil bolj ponižen kot željan slave, in se je posvečeval predvsem pomoči revnim
mornarjem in ribičem.
11.* V Schiedamu (v Géldrĳi, na današnjem Nizozemskem), sveta Lidvína, devica, ki je za spreobrnjenje grešnikov in rešitev duš, samo z zaupanjem v Boga,
vse življenje potrpežljivo prenašala telesne bolezni.
12.* V vasi Cuevas [kuévas] de Vinroma (blizu Castellona [kasteljóna] de la Plana, na Španskem), blažena Isabela Calduch [kaldúč] Rovira, devica in mučenka iz Reda kapucinskih klaris, ki je bila v času preganjanja ubita za Ženina, Kristusa.
******
13. V mestu Termís, smrt svetega Prókula, mučenca.
14. V Nemčĳi, smrt blaženega Everharda, opata iz Sálema, čigar življenje se je
odlikovalo po svetosti in po izrednih božjih razodetjih.
15. Na Portugalskem, spomin blaženega Janeza, klervojskega meniha, katerega
je poslal tja naš sveti oče Bernard, da bi razširjal naš Red. Blestel je po čistosti življenja in vnemi za disciplino.
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15. �����
1. V Trákĳi, sveta: Teodór in Pavsilíp, mučenca, ki sta verjetno trpela pod cesarjem Hadrĳánom.
2. V Miri (v Líkĳi, v današnji Turčĳi), sveti Krescénc, ki je dovršil mučeništvo
z ognjem.
3. Na Monte d'Óro (v Marche v Italĳi), sveti Marón, mučenec.
4. V Rimu pri Svetem Petru, spomin svetega Abúndĳa, ki je bil v tej cerkvi, po
pričevanju svetega papeža Gregorja Velikega, ponižen in zvest, ter zelo krotak.
5. V Scissy-ju [sisĳu] (v pokrajini Coutances [kutánse], v Francĳi), smrt svetega Patérna, škofa v Avranchesu [avranšé], ki je ustanovil mnogo samostanov,
bil kot sedemdesetletni izvoljen na škoﬁjski sedež, in slednjič v samostanu zelo
hvaležen izročil dušo Bogu.
6.* V samostanu Landelles [landél] (v pokrajini Bayeux [beó] v Normandíji),
sveti Ortárĳ, opat, vdan strogosti in molitvi, zdravljenju in pomoči revnim.
7.* V Avignonu [avinjónu] (v Provansi v Francĳi), blaženi Cezarĳ de Bus [bi],
duhovnik. Spreobrnjen od posvetnega življenja, se je posvetil pridiganju in katehezi, in ustanovil Kongregacĳo Očetov krščanskega nauka, ki je dajala Bogu
slavo.
8.* V kraju Kalawau (na otoku Molokaju, v Oceánĳi), blaženi Damĳán de Veuster, duhovnik iz Misĳonske kongregacĳe od svetih Src Jezusa in Marĳe, ki se je
tja podal, da bi pomagal gobavcem. Slednjič je sam postal gobav.
******
9. Pri samostanu Sankt Gallen (v Švici), prenos telesa svetega opata Ótmarja.
10. V perzĳskem zalivu Kárduli, rojstni dan za nebesa plemičev: svetega Olimpĳáda in Máksima, ki sta bila na povelje cesarja Décĳa tepena s palicami in nato
bičana s svinčenimi biči, nazadnje pa so ju toliko časa s sekirami tolkli, dokler
nista izdihnila.
11. V Italĳi, spomin blaženih mučencev: Evtihéja in Viktorína, ki sta bila zaradi
vere v Kristusa najprej dolgo v pregnanstvu na otoku Ponza, zatem sta bila pod
cesarjem Nervom z raznimi mukami umorjena, ker sta jih zelo veliko spreobrnila k veri v Kristusa.
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12. V Klervoju, smrt blaženega Gódnina, meniha, ki se je iz samostana Aquiscinentina napotil k svetemu Bernardu. Ta ga je po smrti imel za svetnika.
13. V Nemčĳi, spomin svete Kristine, device, ki je bila v samostanu Walberg odlikovana z božjimi razodetji.
14. V Huerti [uérti] (na Španskem), prenos telesa svetega Martína, opata tega
kraja in škofa v Murviédru.

16. �����
1. V Korintu (v Aháji, v Grčĳi), sveti mučenci: Leónid in sedem tovarišev, ki so
bili vsi, prenašajoč različna trpljenja, vrženi v morje.
2. V Zaragozi [saragósi] (v Španĳi), spomin svetega Optáta in sedemnajstih mučencev, ki so bili v preganjanju cesarja Dioklecĳana hkrati kaznovani in umorjeni. Njihovo slavno mučeništvo je okrasil Prudéncĳ z verzi.
3. Ravno tam, spomin svete Engrácĳe, device in mučenke, ki je bila hudo mučena. Včasih je nosila vidne sledi mučenja na udih.
4. Ravno tam, spomin svetih: Kaja in Kreméntĳa, ki sta v istem preganjanju premagala mučila in sta ostala zvesta Kristusovi veri.
5. Pri Astorgi (v kraljestvu Svévov, ravno tako v severni Španĳi), sveti Turíbĳ,
škof, ki se je trudil, po ukazu papeža Leona Velikega, da je močno pobĳal priscilĳansko herezĳo, ki se je v Španĳi krepila.
6. V Bragi (na Portugalskem), sveti Fruktuóz, škof, ki je bil najprej menih in ustanovitelj samostanov, nato škof v Dumi, slednjič imenovan, od očetov desetega
toletanskega koncila, za škofa in metropolita v Bragi. Modro je vodil to škoﬁjo
in samostane.
7.* Na Škotskem, sveti Magnus, mučenec, grof na Orkneških otokih, ki je sprejel krščansko vero in bil zaradi zavračanja svojega rodu od norveškega kralja zavržen. Ko je šel brez orožja, da sklene mir s sovražnikom iz kneževine, je bil zlonamerno preboden.
8. V Sebourgu [sebúrgu] (v Hainaultu [enóltu], v Francĳi), sveti Drago, ki je iskal
preprosto in samotno življenje. Kot pastir in popotnik je živel za Gospoda in
končal dneve življenja v majhni celici.
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9.* V Broni (pri Pávĳi, v Lombardíji), spomin svetega Kontárda, popotnika, ki si
je izbral skrajno uboštvo. Na poti proti Komposteli (v severni Španĳi) je zbolel
in umrl.
10.* V Sieni (v Ertrúrĳi), blaženi Joahím, servit, ki je blestel v posebni pobožnosti do Preblažene Device Marĳe in je, prenašajoč bremena ubogih, izpolnil Kristusov zakon.
11. V Rimu, sveti Benedikt Jožef Labre, ki je od otroštva živel življenje stroge pokore. Sprejel je težka romanja k najslavnejšim svetiščem, zadovoljen s slabo in
raztrgano obleko. Hranil se je s podarjeno miloščino, in je povsod kazal zglede pobožnosti in pokore. Slednjič si je vzel za cilj potovanja Rim, kjer je živel
v skrajnem uboštvu in molitvi.
12.* Pri Avrilli (pri Angersu [anžéru], v Francĳi), blaženi mučenci: Peter Delépine, Janez Ménard in štiriindvajset tovarišev, ki so bili skoraj vsi poljedelci. Bili so
umorjeni zaradi krščanske vere s svinčenkami, med francosko revolucĳo.
13. V Neversu [nevéru] (ravno tako v Francĳi), sveta Marĳa Bernardka Soubirous [subirú], devica, izhajajoč iz zelo revne družine, ki je v mestu Lurd, še kot deklica izkusila prisotnost Blažene Brezmadežne Device Marĳe. Nato je sprejela
redovno obleko in živela zgledno in ponižno.
******
14. V samostanu Orleanois [órlenuá], spomin svete Honoráte, device in mučenke.
15. V Klervoju, smrt blaženega Viljema, ki je postal iz opata samostana sveti Albin v Angersu [anžéru], menih reda našega svetega očeta Bernarda in je živel,
kakor bi bil v nebesih.
16. V samostanu Pontigny [pontinjí], spomin blaženega Valerina, ki je bil najprej
opat v tem samostanu, nato je bil povišan na škofovski sedež v mestu Buržu, in
je na lateranskem cerkvenem zboru koristil Cerkvi s svojo učenostjo in zaslugami.
17. V Anglĳi, smrt blaženega Silvana, rievalskega opata, ki se je odlikoval po
svetosti in učenosti.
18. V Himmerodu (v Nemčĳi), prenos blaženega Davida, meniha.
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17. �����
1. V Meliténi (v Armenĳi), sveta mučenca: Peter, diakon, in Hermógen, njegov
strežnik.
2. V Perzĳi, trpljenje svetega Simeona Barsabejskega, selevkitskega in ktezifonskega škofa, ki je bil ujet na ukaz perzĳskega kralja Šápura II., in mučen z železom, ker ni hotel moliti sonca. Stalno je pričeval o Jezusu Kristusu s svobodno
besedo. Naj prej je bil v jetniški kaznilnici nekaj časa mučen skupaj z množico,
z več kot sto tovariši iz škofovstva, iz duhovništva in iz različnih kleriških redov.
Potem so bili na veliki petek, pred očmi Simeóna, ki je vsakega posebej vzpodbujal, z mečem umorjeni, nazadnje je bil tudi sam z mečem obglavljen.
3. Ravno tako se spominjamo mnogih mučencev po vsej Perzĳi, katere je kralj
Šápur II. ukazal umoriti. Med temi je bil sveti Ustazádes, evnuh kraljevske palače, ki je bil vzgojitelj kralja Šápura.
4. V Tortoni (v Piemontu), sveti Inocenc, škof.
5. V Meliténi (v Armenĳi), sveti Akácĳ, škof, ki je na koncilu v Efezu branil pravo vero pred Nestórĳem. Potem je bil krivično odstavljen iz sedeža.
6. V Vienni (v Burgúndĳi, v današnji Francĳi), sveti Pantágat, škof.
7.* Na otoku Eigg (med Hebridskimi otoki, blizu Škotske), sveti mučenci: Donán, opat, petdeset tovarišev in dva meniha, katere so morski roparji med Velikonočno slovesnostjo umorili z ognjem ali z mečem.
8. V Cordobi [kórdovi] (v pokrajini Andalúzĳi, na Španskem), sveti mučenci: Elija, že star duhovnik, Pavel in Izidor, meniha, še mladostnika, ki so bili umorjeni zaradi krščanske vere ob preganjanju Mavrov.
9. V samostanu Chaise-Dieu [séz dĳé] (pri Clermont-Ferrandu [klermón feránu], v Galĳi), sveti Robert, opat, ki je zbral brate na tistem kraju, kjer je prej živel
kot samotar. Pridobil jih je nemajhno število za Gospoda s pridiganjem in z zgledom življenja.
10.* V Perugii [perúdžĳi] (v Umbrĳi), blaženi Jakob iz Cerqueta [čerketa], duhovnik iz Reda puščavnikov svetega Avguština, ki je dal zgled, kako se veselo
prenaša bolezen.
11.* V Pisi (v Etrúrĳi), blažena Klara Gambacorti [gambakórti], ki je še kot mladenka zgubila moža. Po spodbudi svete Katarine Sienske, je prav tam ustanovila
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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prvi samostan svetega Dominika pod ostrejšim pravilom. Načelovala je sestram
z modrostjo in ljubeznĳo in odpustila ubĳalcem očeta in bratov.
12.* V Madridu na Španskem, blažena Marĳa Ana Jezusova Navarro de Guevara [gevára], devica, ki je, proti volji očeta, sprejela obleko Reda Blažene Marĳe
Device od Usmiljenja (mercedarjev) in molila ter delala pokoro za revne in užaloščene.
13.* V Londonu (na Angleškem), blaženi Henrik Heath [hít], duhovnik in mučenec iz Reda manjših bratov, ki je bil pod kraljem Karlom I., samo zaradi duhovništva, izročen v Tiburnu, kjer so ga morili.
14.* V Saultu [sóltu] (v provinci Quebec [kebek], v Kanadi), blažena Katarina Tekakwitha, devica, ki se je rodila med Indĳanci, in bila krščena na Veliko noč. Trudila se je ohranjati devištvo, ko še ni bila kristjana. Devištvo je darovala Bogu,
čeprav je bila nadlegovana z grožnjami in z mnogimi prigovarjanji.
******
15. V Afriki, rojstni dan za nebesa svetega Mapalika, mučenca, ki je bil, kakor
piše sveti Ciprian v pismu mučencem in spoznavalcem, z mnogimi drugimi
ovenčan z mučeništvom.
16. Na Vzhodu, smrt blaženega Niceforja, ki je bil pod Valerĳanom in Galĳenom
venčan z mučeništvom zaradi vere v Kristusa.
17. V Vĳéru (na Brabantskem, v današnji Belgĳi), spomin blaženega Bernarda,
meniha, ki ga je Gospod z različnimi boleznimi preizkusil kakor zlato v ognju.
18. Istega dne, kanonizacĳa našega svetega očeta Štefana, tretjega opata v Sitoju.

18. �����
1. V Meliténi (v Armenĳi), sveta mučenca: Hermógen in Elpídĳ.
2. V Perzĳi, sveti Pusícĳ, mučenec, ki je, kot načelnik umetnikov kralja Šápura
II., umrl s prebodenim vratom na veliko soboto, ker je hrabril duhovnika Ananija, ki je omahoval. Dobil je, po besedah svetega Simeóna, sĳajno mesto v množici prebodenih mučencev.
3.* V mestu Fano (v Marche, v Italĳi), sveti Evzébĳ, škof, ki je spremljal papeža
Janeza I., katerega je kralj Teodoríh poslal v Carigrad, in mu po povratku sledil
v ječo.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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4.* V Leighlinu [lílinu] (na Irskem), sveti Lasreán ali Molásĳ, opat, ki je na miren
način na otoku razširil Velikonočno slavje po rimski navadi.
5. V Lobbesu (v Hainaultu [enóltu], v današnji Belgĳi), sveti Ursmar, škof in opat,
ki je pospeševal Pravilo svetega Benedikta in vodil ljudstvo h krščanski veri.
6. V Carigradu, sveta Antúsa, devica, hči cesarja Konstantina Koprónima, ki je
porabila vse premoženje za pomoč revnim, za odkup sužnjev, za popravilo in
gradnjo samostanov in je od škofa Tarásĳa prejela redovniško obleko.
7. Na otoku Egina, sveta Atanásĳa, vdova, ki je potem odšla v samoto in postala
igumena (prednica), slavna po samostanski disciplini in krepostih.
8. Ravno tam, sveti Janez Isávr, menih, ki je kot učenec svetega Gregorĳa Dekapolíta, pod cesarjem Leonom Armenskim, neutrudljivo branil svete podobe.
9. V Cordobi [kórdovi] (v pokrajini Andalúzĳi, v Španĳi), sveti Perfékt, duhovnik in mučenec, ki so ga Mavri zaprli v ječo, nato pa z mečem prebodli, ker se je
boril proti naukom Mohameda in trdno pričeval za vero v Kristusa.
10.* V Brugges [brížu] (v Flándrĳi, v današnji Belgĳi), blaženi Idesbáld, opat, ki
je v svetu kmalu zgubil ženo in še trideset let služil na dvoru. Prileten je stopil
v duneski samostan, kateremu je načeloval kot tretji predstojnik dvanajst let.
11. V Milanu (v Lombardíji), sveti Galdín, škof, ki se je trudil za obnovo mesta,
razrušenega zaradi vojne cesarstva. Ob pridiganju proti heretikom, je vrnil dušo
Bogu.
12.* V Monterealu (v Abruzzu [abrucu]), blaženi Andrej, duhovnik iz Reda puščavnikov svetega Avguština, ki se je posvečal pridiganju v Italĳi in Galĳi.
13.* V mestu Gandía (v pokrajini Valencĳi, na obali v Španĳi), blaženi Andrej
Hibernón [ibernón], redovnik iz Reda manjših bratov, ki je bil od roparjev izropan, nato pa je čudovito negoval uboštvo.
14.* V Pontoise-u [pontuáju] (pri Parizu, v Francĳi), blažena Marĳa od Učlovečenja (Barbara) Avrillot [avrĳó], ki je kot preizkušena mati in zelo pobožna žena,
vpeljala Karmel v Francĳi in ustanovila pet samostanov, dokler ni njen mož
umrl. Potem se je sama zaobljubila redovnemu življenju.
15.* V Angersu [anžéru] (v Francĳi), blaženi Jožef Moreau [moró], duhovnik in
mučenec, ki je bil v francoski revolucĳi, zaradi sovraštva do krščanske vere, na
veliki petek obglavljen.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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16.* V Sieni (v Etrúrĳi), blažena Sabína Petrilli, devica, ki je ustanovila Kongregacĳo sester od svete Katarine Sienske za vzgojo deklic, potrebnih in revnih.
17.* V mestecu Majdanek (blizu Lublina na Poljskem), blaženi Róman Archutowski, duhovnik in mučenec, ki je bil od tujih vojakov vržen v ječo zaradi krščanske vere in je zaradi lakote ter bolezni prišel do večne slave.
******
18. V Rimu, smrt blaženega senatorja Apolonĳa, ki ga je pod cesarjem Kómodom izdal suženj, da je kristjan. Sestavil je znameniti spis, ki ga je bral v senatu.
Po sklepu je bil zatem obglavljen za Kristusa.
19. Pri apuljskem mestu Messini, rojstni dan za nebesa svetih mučencev: Elevterĳa, škofa, in Ántĳe, njegove matere. Slovel je po svetem življenju in po čudodelnosti. Za cesarja Hadrĳana je bil mučen na žareči železni postelji, na ražnju,
v vrelem olju ter v vreli smoli, nato so ga vrgli levom, ker pa mu niso storili nič
žalega, so ga skupaj z materjo obglavili.
20. V mestu Cordobi [kórdovi] (na Španskem) spomin svetega Pervekta, mašnika in mučenca.
21. V Sitoju, smrt blaženega Jakoba, enaindvajsetega opata Sitoja, ki je oslabel
zaradi strogosti, starosti in skrbi, ter je bil pokopan poleg naših očetov.
22. V Himmerodu (v Nemčĳi), spomin blaženega Everharda, konverza, o katerem med drugimi čudeži poročajo tudi o tem, da je z molitvĳo popravil bronasti
lonec, ki je počil v ognju.

19. �����
1. V Afriki, sveti Mappálik, mučenec, ki je v času preganjanja cesarja Décĳa, zaradi ljubezni do družine, ukazal dati mir svoji materi in sestri, ki sta padli. Toda
sam je bil privlečen pred sodišče in ovenčan z mučeništvom. Njemu so se pridružili mnogi drugi sveti mučenci, ki so priznali Kristusa, namreč: Bassus v kamnolomu, Fortúnĳ v ječi, Pavel na sodišču, Viktorín,Viktor, Herémĳ, Krédula, Heréda, Donát, Firmus, Venústus, Fruktus, Júlĳa, Martiál in Aríston. Vsi ti so bili z lakoto v ječi umorjeni.
2. V Perzĳi, sveta Marta, devica in mučenka, ki je pod kraljem Šápurom II., pretrpela mučeništvo naslednji dan po umoru svojega očeta Pusícĳa, na samo Velikonočno nedeljo.
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3. V pizidĳski Antiohĳi (v današnji Turčĳi), sveti Georgĳ, škof, ki je zaradi čaščenja svetih podob umrl kot izgnanec.
4.* V Frisenu (v Alpah, na Bavarskem), sveti Gerold, puščavnik, ki je po pripovedovanju živel spokorno življenje v pokrajini Vorarlberg.
5. Na bregu reke Temze (pri Greenwichu [greniču] na Angleškem), trpljenje svetega Elféga, kanterburĳskega škofa in mučenca, ki se je ponudil za ljudstvo, ko
so Danci pustošili mesto. Ker je zavrnil, da bi bil z denarjem odkupljen, so ga po
Veliki noči tepli s kostmi ovc, in je bil slednjič obglavljen.
6. V Rimu pri Svetem Petru, sveti papež Leon IX., ki je najprej kot toulski škof
petindvajset let vztrajno branil Cerkev, bil potem izvoljen na rimski sedež, skliceval je pet let mnoge sinode za prenovitev življenja duhovščine in preprečevanje simonĳe.
7*. Pri samostanu svetega Bertína (v pokrajini Therouanne v Francĳi), smrt blaženega Bernarda, spokornika, ki se je trudil, da bi s strogo pokoro zadostil za
grehe mladosti. Po svoji volji je izbral izgnanstvo in je bos, oblečen z lanenim
blagom in zadovoljen z malo hrane, stalno romal na svete kraje.
8.* V Londonu (v Anglĳi), blaženi Jakob Ducke� [daket], poročen mož, ki je kot
trgovec s knjigami prodajal katoliške knjige. Bil je izdan in zadržan v ječi devet
let. Pod kraljico Elizabeto I. je bil obešen v Tiburnu, skupaj s svojim izdajalcem,
katerega je ob smrti spodbujal za katoliško vero.
******
9. Istega dne, rojstni dan za nebesa blaženega Timona, diakona, enega izmed prvih sedmih diakonov. Najprej se je kot učitelj mudil v Perzĳi, nato je oznanjal
božjo besedo v Korintu, kjer so ga, kakor poročajo, Judje in Grki vrgli v ogenj,
pa mu ta ni škodoval. Končno so ga pribili na križ, kjer je dopolnil svoje mučeništvo.
10. V mestu Meliténi (v Armenĳi), rojstni dan za nebesa svetih mučencev: Hermogena, Gaja, Ekspedita, Aristonika, Rufa in Galate. Vsi so istega dne prejeli
mučeniški venec.
11. V španskem mestu Kolivru, trpljenje svetega mučenca Vincencĳa.
12. V samostanu Loblu (Lobles) spomin svetega Ursmara, škofa in spoznavalca.
13. V Himmerodu (v Nemčĳi) spomin blaženega Wernera, meniha in priorja, ki
je bil vnet za izročila očetov, in je bil drugim vzor z besedami in dejanjem.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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14. V Burgúndĳi, smrt blaženega Burkharda, opata balermskega, nato belvoškega. Obstaja pismo, ki ga je nanj naslovil naš sveti oče Bernard, in v katerem omenja njegove kreposti.

20. �����
1. V Rimu, spomin svetega Anicéta, papeža in mučenca, ki je v preganjanju Marka Avrélĳa in Lúcĳa Vera prejel mučeniško palmo. Njegovega bratstva se je veselil odlični gost Polikarp, ko so skupaj obravnavali določitev dneva za Veliko
noč.
2. Ravno tam, spomin svetih mučencev: Sulpícĳa in Servicĳána, ki sta pokopana
na Latínski cesti pri drugem miljniku.
3. V Cordobi [kórdovi] (v Andalúzĳi, v Španĳi), sveti Sekundín, mučenec.
4. V Embrunu [ámbrinu] (v Francĳi), sveti Marcelín, prvi škof tega mesta, ki je
prišel iz Afrike iz mesta Vercelli, iz obširnega predela Obmorskih Alp, se spreobrnil k Kristusovi veri, ter bil posvečen za ta sedež od svetega Evzébĳa.
5. Pri Auxerru [okséru] (v lyonski Galĳi, v današnji Francĳi), sveti Marcĳán, menih.
6. Pri Carigradu, sveti Teodór, ki se je, zaradi grobe obleke, s katero se je pokrival, imenoval Trihína. Živel je neoporečno življenje v pustinji.
7. V Antiohĳi (v Sirĳi, danes v Turčĳi), sveti Anastázĳ, škof in mučenec, ki so ga
za vlade cesarja Foka razbojniki kruto umorili.
8.* V pokrajini Laurino (pri Pæstumu, v Kampánĳi), sveta Heliéna, devica. Utrjena od dela za Kristusa, je želela oditi v pust kraj, kjer pa je brez prestanka služila Bogu, v potrebah redovnikov in bolnikov.
9.* V Osnabrücku (na Saškem, v današnji Nemčĳi), sveti Vihón, škof. Rojen
v Frízĳi, je bil, od cesarja Karla Velikega, najprej poslan kot opat za oznanjevanje evangelĳa, potem pa, je kot predstojnik osnabruške Cerkve, mnogo pretrpel
za Kristusa.
10.* V samostanu Chateliers [šatelĳé] (pri Poitiersu [puatĳéju], v Francĳi), blaženi Gerald de Salis, ki je kot reven kanonik in še bolj reven puščavnik, a odličen
spokornik, mnoge navdušil za ljubezen do Boga ali jih priklical v puščavo. Slednjič je ustanovil mnogo hiš redovnih kanonikov.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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11.* V Pisi (v Etrúrĳi), blaženi Dominik Vernagalli, duhovnik iz Kamaldulenskega reda, ki je zgradil dom za sirote.
12. V mestecu Montepulciano [montepulčĳáno] (v Toskáni), sveta Neža, devica,
ki je kot devetletna prevzela obleko svetih devic, in bila že kot petnajstletna proti svoji volji postavljena za predstojnico nunam v Procenu. Kmalu je dajala čudovit zgled prave ponižnosti v samostanu, ki ga je sama ustanovila, po pravilih
svetega Dominika.
13.* V Bologni [bolónji] (v Emílĳi), blaženi Simon de Tudérto Rinalducci [rinaldúči], duhovnik iz Reda puščavnikov svetega Avguština, ki je z besedo nauka in
zgledom življenja učil mladeniče, študente in božje ljudstvo.
14.* V Lancasteru [lenkestru] (v Anglĳi), blažena mučenca: Jakob Bell in Janez
Finch [ﬁnč], od katerih je drugi kot duhovnik po dvajsetih letih prestopil v drugo veroizpoved. Po prigovarjanju neke pobožne žene, se je spravil s katoliško
Cerkvĳo. Drugi pa je, kot družinski oče, poljedelec in katehist, zaradi vere trpel
mnogo let v ječi lakoto in druga mučenja. Oba sta hkrati prišla do večnega veselja pod kraljico Elizabeto I.
15.* V Londonu (ravno tako v Anglĳi), blažena duhovnika in mučenca: Richard
Sargeant [sádžant] in Viljem Thomson [tomsn], ki sta bila obsojena na smrt, ker
sta kot duhovnika stopila na Angleško in tam ostala. Pretrpela sta zadnje mučeništvo v Tiburnu.
16.* V Clonmelu [klonmelu] (na Irskem), blaženi Maurícĳ MacKenraghty, duhovnik in mučenec, ki je bil, po dveh letih ječe, izročen mučenju, ker ni hotel priznati oblast v duhovnih rečeh kraljici Elizabeti I..
17.* V Yorku (v Anglĳi), blaženi Anton Page [pejdž], duhovnik in mučenec, ki je
bil kot človek krotak in pošten. Obsojen je bil s krutim mučenjem zaradi duhovništva.
18.* V Londonu (ravno tako v Anglĳi), blažena duhovnika in mučenca: Frančišek Page [pejdž], jezuit, in Robert Watkinson [vótkinsn], ki sta bila v Tiburnu zaradi duhovništva hkrati, pod kraljico Elizabeto I., prisiljena pristopiti k mučenju. Od teh je bil drugi posvečen pred enim mesecem.
19.* V Pianellu (pri jezeru Como [kómo], v Italĳi), blažena Klara (Dina) Bosa�a,
devica, ki je s pomočjo svetega Alojzĳa Guanella ustanovila Malo hišo od Božje Previdnosti.
20.* Na cesti do koncentracĳskega taborišča Dachau, pri kraju Hartheim (blizu
Linza, v Avstrĳi), je do smrti pričeval za krščansko dostojanstvo proti vladi, ki
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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ga je preganjala,blaženi Anastázĳ Pankiewicz [pankjevič], duhovnik in mučenec
iz Reda manjših bratov.
******
21. V Rimu, rojstni dan za nebesa svetega Viktorja, papeža in mučenca, ki je kot
trinajsti naslednik svetega Petra deset let vladal sveti Cerkvi in bil pod cesarjem
Sevérom ovenčan z mučeništvom.
22. V mestu Ambren (na Francoskem), spomin svetega Marcelina, spoznavalca
in prvega škofa tega mesta. Po božjem ukazu je s tovarišema, svetim Vincencijem in Domninom, prišel iz Afrike in je velik del obmorskih Alp spreobrnil h krščanstvu z besedami in čudežnimi znamenji.
23. V Sitoju, smrt blaženega Gvidona, petnajstega opata, ki je skrbno vodil naš
red. Nato je postal najprej škof v Reimsu in kardinal, potem škof v mestu Preneste in je v različnih poslanstvih koristil sveti Cerkvi.
24. V Klervoju, spomin blaženega Janeza, škofa, ki je zapustil miletensko škoﬁjo,
kateri je sveto vladal, in je raje hotel tam ponižno živeti, kot pa uživati naklonjenost svetega Ludvika, francoskega kralja, kateremu je bil zelo drag.
25. V samostanu Oberschönenfeld [óbršenenfeld], spomin blažene Hildegunde,
device, ki je zatajila svoj spol in pokazala prelepe kreposti, ter je razne zablode
preteklega življenja ovenčala s svetim koncem.

21. �����
1. Sveti Anzelm, škof in cerkveni učitelj, po rodu iz Aoste, je najprej postal menih v samostanu Bec v Normandíji in nato opat. Učil je sobrate o poti popolnosti in iskanju Boga z razumom vere. Pozneje je bil povišan na slavni kanterburyjski sedež v Anglĳi. Stalno se je bojeval za svobodo Cerkve in pretrpel preganjanje in izgon.
2. V Rimu, spomin sveta ﬁlozofa Apolónĳa, mučenca, ki je pod cesarjem Kómodom z natančnim govorom branil krščanstvo pred predsednikom Perénĳem in
senatom. Svoje krščanstvo je nato potrdil s pričevanjem vse do krvi, ko je bil obsojen na obglavljenje.
3. V Aleksandrĳi (v Egiptu), sveti Arístos, duhovnik in mučenec.
4. V Rimu, sveti Anastázĳ, igumen, ki je utrjeval pravo vero proti monoﬁzitom
in spisal mnoge govore za zveličanje duš.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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5.* V samostanu v kraju Applecross [eplkros] (na Škotskem), sveti Melrúb, opat,
ki je bil rojen na Irskem in postal menih v Bangoru. Ustanovil je samostan misĳonarjev, od koder je petdeset let razsvetljeval z lučjo vere ljudstvo te pokrajine.
6.* V Caglu [káglu] (v Marche, v Italĳi), blaženi Janez Saziari [sacĳári], redovnik
iz Tretjega reda svetega Frančiška.
7.* V Cerveri [červéri] (pri Fossanu, v Piemontu), blaženi Jernej Cerveri, duhovnik in mučenec iz Reda pridigarjev, ki je katoliško vero, za katero se je neutrudno bojeval, potrdil s smrtjo, preboden s sulicami.
8. Pri Altö�ingu [altétingu] (v Bavarski pokrajini, na Nemškem), sveti Konrad iz
Parzhama (Janez) Birndorfer, redovnik iz Reda manjših bratov kapucinov, ki je
deloval kot ponižni vratar več kot štirideset let, vedno darežljiv do ubogih. Navadno ni odpustil nobenega reveža, ne na bi ga prej po krščansko potolažil s primernimi besedami.
9. V kraju Nochistlán [nočistlán] (na ozemlju Guadalajare [guadalaháre], v Mehiki), sveti Róman Adame, duhovnik in mučenec, ki je v divjem preganjanju
Cerkve dovršil mučeništvo, ker je priznaval za kralja Kristusa.
******
10. V Aleksandrĳi (v Egiptu), smrt svetih mučencev: Aratorja, duhovnika, Fortunata, Feliksa, Silvĳa in Vitala, ki so umrli v ječi.
11. V Parizu, pogreb blaženega Fastrada, opata v Sitoju, kateremu je sam papež
Aleksander III. v tretje podelil sveto maziljenje in je umrl v polnosti dni in dobrih del.
12. V Himmerodu (v Nemčĳi), spomin blaženega Henrika, meniha, ki je po naročilu Preblažene Device Marĳe sprejel redovno obleko in je v očitni svetosti hodil po Kristusovih stopinjah.
13. V Lornau (na Portugalskem), smrt blažene Marĳe, nune , ki je kleče z očmi
uprtimi v nebo, ter dvignjenimi rokami, izročila čisto dušo svojemu ženinu Kristusu, navzočemu v Najsvetejšim Zakramentu.

22. �����
1. V Rimu, sveti Sotér, papež, čigar gorečo ljubezen do bratov, ali do ubogih, ki
so prišli iz tujine, ali do ubožnih ali obsojenih v rudniku, hvali sveti Dionízĳ Korintski.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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2. Lyonu (v Francĳi), sveti Epipódĳ, ki je z oseminštiridesetimi mučenci istega
mesta, opogumljen od priljubljenega prĳatelja Aleksandra, dopolnil mučeništvo
z obglavljenjem za časa preganjanja Antonina Vera.
3. V Aleksandrĳi (v Egiptu), spomin svetega Leónida, ki je bil pod cesarjem Septímĳem Sevérom zaradi Kristusovega imena obglavljen, in je zapustil sina Origena še kot dečka.
4. V Rimu na Kalistovem pokopališču (na Apĳski cesti), smrt svetega Kaja, papeža, ki je zbežal pred preganjanjem cesarja Dioklecĳana, in se odpočil kot pričevalec vere.
5. Istega dne, spomin svetega Maryáhba, to je »Gospod oznanja«, kornega škofa in mučenca v Perzĳi, ki je v divjanju preganjanja perzĳskega kralja Šápura II.,
pretrpel mučeništvo za Kristusa med velikonočno osmino.
6. V Carigradu, smrt svetega Agapíta I., papeža, ki je trdo delal za to, da bi bil
rimski škof svobodno izvoljen od duhovščine Rima, in da bi se povsod ohranjalo dostojanstvo Cerkve. Potem ga je kralj Gotov, Teódot, poslal v Carigrad k cesarju Justinĳánu. Utrdil je pravo vero, posvetil je Mena za škofa tistega mesta in
v miru zaspal.
7. V Sensu [sénu] (v Névstrĳi), sveti León, škof.
8. V pokrajini Sykeon (v Galacĳi, v današnji Turčĳi), sveti Teodór, igumen in
škof, ki je od otroških let ljubil samoto. Izbral si je strogi način življenja in bil
proti svoji volji posvečen za škofa v Anastasiopolu in je carigrajskega patrirha
dolgo prosil, da bi dosegel odstop.
9.* V pokrajini Sées [sé] (v Névstrĳi), sveta Opportúna, opatinja, znamenita po
skrajni vzdržnosti in strogosti.
10.* V Bastu (na Portugalskem), sveta Senorína, opatinja, po čigar molitvi je baje
Bog lačne nune na hitro nasitil s kruhom.
11.* V Fabrianu (v Marche, v Italĳi), blaženi Frančišek Venimbeni, duhovnik iz
Reda manjših bratov, ki je bil izredno dober oznanjevalec božje besede.
******
12. V Perzĳi, smrt prav mnogih svetih mučencev, ki so jih pod kraljem Šápurom
zaradi Kristusovega imena z mečem umorili. V tem boju za sveto vero so pretrpeli mučeniško smrt: škofa Melizius in Acepsina, z duhovnikom Jakobom. Dalje škofa Maréas in Bikov s približno dvestopetdesetimi kleriki, z več menihi in
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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prav mnogimi posvečenimi devicami, med katerimi je bila tudi sestra škofa Simeona z imenom Tárbua, ki je bila s svojo spremljevalko vred prežagana.
13. V mestu Karduli, rojstni dan za nebesa svetih mašnikov: Parmenĳa, Helimena in Krizotela, diakonov Luka in Mucĳa. Njihova mučeniška zmaga se omenja
v Trpljenju svetega Abdona in Senena.
14. V Sitoju, spomin blaženega Viljema, desetega opata, ki je z zgledom svojih
kreposti in neomadeževanim življenjem svetil vsemu našemu redu.
15. Na Portugalskem, smrt blaženega Adelverta, opata samostana Taróuka, ki ga
je iz Klervoja tjakaj poslal naš sveti oče Bernard. Slovel je zaradi učinkovite molitve in čudežev.
16. V Nepri (v Italĳi), spomin blaženega škofa Huberta, ki je bil najprej menih
v Klervoju, in se je po naročilu svetega Bernarda pustil povzdigniti na ta škofovski prestol.

23. �����
1. V mestu Lydu (v Palestini), trpljenje svetega Jurĳa, mučenca. Čeprav se zgodba njegovega trpljenja šteje med apokrifne spise, vendar Cerkev spoštljivo časti
njegovo slavno mučeništvo med kronami mučencev.
2. Istega dne, sveti Adalbert (Vojtjeh), praški škof in mučenec, ki je v tej Cerkvi mnogo pretrpel in sprejel mnoga potovanja za Kristusa, da je ruval poganske navade. Vztrajno je delal, toda, ko je opazil, da malo napreduje, se je podal
v Rim, in je postal menih. Slednjič je prišel na Poljsko, in ko je nameraval pritegnite bližje k veri Pruse, je bil od nekih poganov preboden s sulicami, v vasi Tenki�en, pri zalivu reke Visle.
3. V Edessi (v Sirĳi), sveti Evlógĳ, škof, ki je baje umrl na Velikonočni praznik.
4. V Milanu (v Ligúrĳi), sveti Marólus, škof, prĳatelj papeža Inocenca I..
5. V Toulu [túlu] (v Lotaríngĳi, v današnji Francĳi), sveti Gerard, škof, ki je enaintrideset let utrjeval mesto z odličnimi zakoni, hranil uboge, pomagal z molitvami in postom ljudstvu v času kuge, posvetil je škoﬁjsko cerkev in pomagal samostanom s premoženjem, pa tudi utrjeval s svetimi učenci.
6.* V Suelli (na Sardínĳi), spomin svetega Jurĳa, škofa.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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7.* V Perugii [perúdžĳi] (v Umbrĳi), blaženi Egidĳ Asiški, redovnik iz Reda
manjših bratov, ki je kot tovariš svetega Frančiška blestel na romanjih z neustrašeno vero in čudovito preprostostjo. Delala sta v svetnem redu svetega Avguština in se posvečala molitvi, branju evangelĳa in delom usmiljenja.
8.* V Vidmu (na Beneškem), blažena Helena Valentini, vdova, ki je, da bi služila
samo Bogu, s trudom delala v svetnem Redu svetega Avguština. Posvečala se je
molitvi, branju svetega pisma in delom usmiljenja.
9.* V pokrajini Campi Bisenzio [kámpi bizenco] (v Toskani, v Italĳi), blažena
Terezĳa od Križa Mane�i, devica, ustanoviteljica kongregacĳe Karmeličank od
svete Terezĳe.
10.* V cistercĳanskem samostanu Gro�aferrata (v pokrajini Frascati [fraskáti],
blizu Rima), blažena Marĳa Gabriela Sagheddu [sagedú], devica, ki je z vso preprostostjo za edinost kristjanov darovala življenje, katerega je končala s petindvajsetimi leti.
******
11. V francoskem mestu Valansieni, rojstni dan za nebesa svetega mašnika Feliksa, diakonov Fortunata in Ahileja. Ko so večji del mesta pridobili za krščansko
vero, jih je mestni poveljnik Kornelĳ dal zapreti v ječo, nato jih zelo dolgo bičati,
polomiti jim goleni in privezati jih na vrteča se kolesa. Ko so na natezalnici prestali mučenje z dimom, so jih končno obglavili in so dokončali mučeništvo.
12. V okolici mesta Reimsa [rejma] (v Galĳi), smrt blaženega Gerarda, ki je iz
opata samostana Floracena postal menih v Signiacu [sinjiaku]. Bil je celo po smrti pokoren.
13. V samostanu Trois-Fontaines [truafontén], spomin blaženega Rogerĳa, prvega opata, ki je izredno slovel zaradi svetosti.

24. �����
1. Sveti Fidélis iz Sigmaríngena, duhovnik in mučenec, ki je deloval najprej kot
»advokat siromakov« in nato je vstopil v kapucinski red. Živel je strogo v bedenju in molitvah in bil marljiv pri oznanjevanju božje besede. Ko je bil poslan
v Retĳo, da bi utrdil pravi nauk, je bil od heretikov ubit zaradi katoliške vere
v Seewisu v Švici.
2. V Jeruzalemu, spomin svetih žena: Marĳe Kléopajeve in Salóme, ki sta prišli,
skupaj z Marĳo Magdaleno, zgodaj zjutraj o veliki noči h Gospodovemu grobu,
da bi mazilile njegovo telo, in so prve slišale oznanilo njegovega vstajenja.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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3. V Lyonu (v Francĳi), sveti Aleksander, mučenec, ki je bil tri dni po trpljenju
svetega Epipódĳa priveden iz ječe, bil najprej razmesarjen, nato pribit na križ,
nakar je izdihnil dušo.
4. V Nikomedíji (v Bitínĳi, v današnji Turčĳi), sveti Antim, škof, in tovariši, mučenci v preganjanju cesarja Dioklecĳana. Njemu, ki je sprejel, zaradi pričevanja
za Kristusa, slavo mučeništva z obglavljenjem, je sledila vsa množica njegove
črede, od katere je sodnik ukazal nekatere prebosti z mečem, druge speči na
ognju, spet druge položiti na ladjice in potopiti na morju.
5. V Elviri (v Andalúzĳi, v Španĳi), sveti Gregor, škof, katerega delo »De ﬁde«
hvali sveti Hieronim.
6. V pokrajini Bloisu [bloáju] (v lyonski Galĳi, v današnji Francĳi), sveti Deódat,
diakon in opat, ki je ravno tam vodil v puščavniškem življenju učence, ki so se
zbrali okoli njega.
7. V Canterbury-ju [kentrberĳu] (v Anglĳi), sveti Melít, škof, ki je bil kot opat, od
svetega papeža Gregorja Velikega, poslan v Anglĳo. Nato je bil od svetega Avguština posvečen za škofa vzhodnih Saksonov, in je po mnogih težavah prišel na
slavni kentrberĳski sedež.
8. V Yorku (v Northúmbrĳi, v Anglĳi), sveti Vilfríd, škof, ki je z velikim trudom
delal petinštirideset let in je bil pogosto prisiljen sedež odstopiti drugim. Umrl
je v miru med riponenskimi menihi, katerim je načeloval kot opat.
9. Na otoku Iona (na Škotskem), sveti Egbert, duhovnik in menih, ki je z vsem
trudom skrbel za evangelizacĳo mnogih pokrajin Evrope, in že kot starček spravil iste menihe Iona z rimsko prakso štetja dnevov za praznovanje velike noči.
Takoj, ko je dovršil slovesno mašo, je slavil velikonočne praznike v večnosti.
10.* V Mortainu [morténu] (v Normandíji, v Francĳi), sveti Viljem Firmátus, puščavnik, ki je kot kanonik in zdravnik, po romanju v Jeruzalem, živel v samoti.
11. V Angersu [anžéru] (v Francĳi), sveta Marĳa od Svetega Evfrázĳa Pelletier
[peletié] (Rosæ Virginiæ), devica, ki je ustanovila Inštitut sester od dobrega Pastirja za vzgojo padlih žena, imenovane magdalenke.
12. V Dinanu [dinénu] (v Francĳi), sveti Benedikt (Angeli) Menni, duhovnik iz
Reda svetega Janeza od Boga, ki je ustanovil Kongregacĳo bolniških sester od
Srca Jezusovega.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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13.* V Rimu, blažena Elizabeta Hesselblad, devica, po rodu iz Švedske, ki je, po
dolgem delu v zdravilišču, obnovila ustanovljen Red svete Brigite in je zelo skrbela za kontemplacĳo, ljubezen do potrebnih in edinost kristjanov.
******
14. V Babilonĳi, spomin treh mladeničev: Sidraha, Mizaha in Abdenaga.
15. V Altenbergu pri Kölnu, smrt blaženega Bruna, nadškofa, ki se je odpovedal
škofovski časti, ter je tam vstopil v samostan. Bil je plemenitejši po ponižnosti
kot pa slaven po dostojanstvu in rodu.
16. Enako v kölnski okolici, spomin blažene Elizabete, device, ki se je trudila
ugajati Kristusu, svojemu ženinu.
17. V Klervoju, spomin blaženega Honorata, konverza, ki je po dnevi opravljal
najnižja dela, ponoči pa se je brez spanja poglabljal v najgloblja premišljevanja.

25. �����
1. Praznik svetega Marka, evangelista, ki je v Jeruzalemu sledil v apostolatu blaženemu Pavlu. Nato se je pridružil blaženemu Petru, ki ga je imenoval sina, katerega katehezo za Rimljane je zbral v evangelĳu, in bil baje slednjič postavljen
aleksandrĳski Cerkvi za škofa.
2. Isti dan, spomin svetega Anĳána, škofa v Aleksandrĳi (v Egiptu), ki je, po pričevanju Evzébĳa, v osmem letu cesarja Neróna, kot prvi po svetem Marku, sprejel škofovstvo tega mesta in ga ohranil dvaindvajset let. Bil je mož, ljub Bogu, in
od vseh občudovan.
3. V Silistri (v Mésĳi, v današnji Bolgarĳi), sveta Pasíkrat in Valencĳ, mučenca, ki
sta priznala Kristusa za edinega Boga, in sta junaško položila svoja vratova pod
meč.
4. V Agenu [ažénu] (v Akvitánĳi), sveti Febádĳ, škof, ki je izdajal knjige proti arijancem in branil svoje ljudstvo pred herezĳo.
5. V Antiohĳi (v Sirĳi, danes v Turčĳi), sveti Štefan, škof in mučenec, ki je mnogo
pretrpel od heretikov, ki so napadali kalcedonski koncil. Bil je umorjen za časa
cesarja Zenóna tako, da so ga strmoglavili v reko Oronte.
6. V Vienni (v Burgúndĳi, v današnji Francĳi), sveti Klaréncĳ, škof.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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7. V Lobbesu (na Brabantskem, v današnji Belgĳi), sveti Ermín, opat in škof, ki
je nasledil svetega Ursmára. Bil je zelo vnet za molitev in obdarjen s preroškim
duhom.
8.* V Piacenzi [pĳačenci] (v pokrajini Emílĳi), sveta Franka, opatinja, ki je želela vstopiti v Cistercĳanski red in se trudila, da je prebila noč v molitvi pred Bogom.
9.* V Aosti, blaženi Bonifacĳ Valperga, škof, znamenit po ljubezni in ponižnosti.
10.* Na otoku Wight [vajt] (v Anglĳi), blažena duhovnika in mučenca: Robert
Anderton in Viljem Marsden, ki sta bila obsojena na obglavljenje v preganjanju
kraljice Elizabete I.. Pogumno in zavestno sta pretrpela mučeništvo, čeprav sta
samo zaradi brodoloma vstopila kot duhovnika v Anglĳo.
11. Pri Antigui (blizu Ci�a [sita], v Gvatemali v Centralni Ameriki), sveti Peter de Betancur [betankúr], redovnik iz Tretjega reda svetega Frančiška, ki se je
močno trudil pod varstvom Naše Gospe iz Betlehema, da je pomagal sirotam,
beračem, bolnikom in zapuščenim mladeničem, romarjem, pa tudi ljudem obsojenim na delo.
12.* V vasi Remedello (v breški pokrajini v Italĳi), blaženi Janez Piamarta, duhovnik, ki je z velikimi težavami ustanovil Inštitut malih obrtnikov Brescie [brešje], ter v bližini tudi poljedelsko kolonĳo, da bi mladeniči prejemali verski pouk,
združen s kakšnim obrtnim delom. Za to je ustanovil tudi Kongregacĳo svete
Družine iz Nazareta.
******
13. V mestu Sirakúzah (na Sicílĳi), smrt svetnikov Evódĳa in Hermógena.
14. V Avignonu [avinjónu] (v južni Francĳi), pogreb papeža Benedikta XII., ki je
tudi kot papež še naprej obdržal svojo obleko cistercĳanskega meniha. Cerkvi je
koristil s svojo učenostjo, krepostmi ter čudeži.
15. V Vĳeru (na Brabantskem, v južni Belgĳi) spomin blaženega Janeza, konverza, ki je bil svetu križan in je v stalni kontemplacĳi hrepenel po nebeških rečeh.

26. �����
1. V Rimu, spomin svetega Kleta, papeža, ki je kot drugi po apostolu Petru vodil rimsko Cerkev.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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2. V pokrajini Gabi (na Prenestinski cesti, ob tridesetem miljniku od Rima), sveti Primitív, mučenec.
3. V Amezíji (v Pontu, v današnji Turčĳi), sveti Baziléj, škof in mučenec pod cesarjem Licínĳem.
4. V puščavskem gozdu Crécy [krési] (v pokrajini Amiensa [amiéna] v Névstriji), sveti Rihard, duhovnik, ki se je spreobrnil k spokoremu življenju, ganjen od
pridiganja škotskih menihov.
5. V samostanu Corbie [korbí] (ravno tako v Névstrĳi), sveti Pasházĳ Radbert,
opat, ki je zelo jasno razložil resnico o skrivnosti evharistĳe Gospodovega Telesa in Krvi.
6.* V Foggii [fódžĳi] (v Apúlĳi), sveta Viljem in Peregrín, puščavnika.
7.* V Aragónĳi (v Španĳi), blažena duhovnika iz Reda pridigarjev (dominikancev): Dominik in Gregor, ki sta skupaj potovala brez zlata in srebra, vsak dan živela od miloščine, ter vsem oznanjevala božjo besedo.
8.* V samostanu Spremenjenja v Moskvi (v Rusĳi), smrt svetega Štefana, permskega škofa, ki je oznanjal evangelĳ domačinom Zyrjána in iznašel nove oblike
črk. Slavil je liturgĳo v njihovem domačem jeziku, razrušil malike, gradil cerkve,
in zelo utrjeval verske resnice.
9.* V samostanu svetega Izidorja di Dueňas [duénja] (na Španskem), sveti Rafael Arnáiz Barón, oblat iz Cistercĳanskega reda, ki je zbolel kot novinec in prenašal slabo zdravje v neprestanem zaupanju v Boga.
10.* V vasi Montjuic [montžík] (blizu Gerone [heróne], ravno tako v Španĳi),
blaženi Julĳ Junyer [húnjer] Padern, duhovnik iz Salezĳanske družbe in mučenec, ki je zaslužil doseči slavo večnega življenja z mučeništvom, ko je tam divjalo preganjanje proti veri.
11.* V koncentracĳskem taborišču Sachsenhausenu [saksnhauzenu] (v Nemčĳi),
blaženi Stanislav Kubista, duhovnik in mučenec iz Družbe Verbistov, ki je v ječi
umrl zaradi trpljenja, ko je bila Poljska v vojni podvržena vladi, sovražni Bogu.
Z njim se spominjamo blaženega Ladislava Goral, lublinskega pomožnega škofa, ki je na istem kraju in ob divjanju iste nevihte, močno branil dostojanstvo ljudi in vere. Umrl je na neznani dan zaradi bolezni v verigah.
******
12. V Rimu, smrt svetega Marcelina, papeža in mučenca. Dioklecĳan ga je skupno s Kavdĳem, Cirinom in Antoninom dal zaradi vere v Kristusa obglaviti, po… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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tem, ko je vodil Cerkev devet let in štiri mesece. V tistem času je bilo hudo preganjanje, tako da je bilo v enem mesecu ovenčanih z mučeništvom čez sedemnajst tisoč vernikov.
13. V samostanu svetega Riharda (St. Riquier [sén rikĳé] , v Francĳi), smrt svetega Rilarĳa, mašnika in spoznavalca.
14. V alobroški Valencĳi, spomin svetega Janeza, škofa, ki se je spreobrnil po nebeški prikazni in se nato učil kreposti v Sitoju, katere je vršil še pozneje kot opat
samostana Bonvoja (Bonneveau) pri mestu Vienne in kot škof v Valencĳi.
15. V Klervoju, smrt blaženega Gerarda, meniha, ki se je odpovedal opatĳi
v Longpontu, katero je bil podjetno upravljal, da bi mogel bolj slediti osebi in
stopinjam svetega Bernarda.
16. V Frízĳi (v severni Nemčĳi) spomin blaženega Riharda, meniha, ki je iz znamenitega učitelja postal ponižen učenec med advértskimi menihi v Gröningru,
in je svojim učencem koristil bolj s svojim zgledom, kakor z naukom.

27. �����
1. V Jeruzalemu, spomin svetega Simeóna, škofa in mučenca, ki je bil baje sin
Kléofe in po mesu sorodnik našega Odrešenika, in je bil za Jakobom, Gospodovim bratom, posvečen za škofa. Bil je v preganjanju cesarja Trajána zelo mučen
in je bil kot starček ovenčan z mučeništvom križa.
2. V Vinkovezi (v Panónĳi, v današnji Hrvaški), sveti Pollio, lektor in mučenec,
ki je bil v preganjanju cesarja Dioklecĳana prĳet in od prefekta Proba zaslišan.
Ker je vztrajno izpovedoval Kristusa in ni hotel počastiti malike, mu je bil odrejen sežig z ognjem izven mestnega obzidja.
3. V Tabennísi (v Tebajdi, v Egiptu), sveti Teodór, opat, ki je bil učenec svetega
Pahómĳa in oče »Kongregacĳe samostanov«.
4.* V Altini (na Beneškem), sveti Liberál, puščavnik.
5.* Na otoku Anglesey (na bregu južnega Cornwallu, kjer je dober razgled), sveti Maugán ali Magáld, škof, obdarjen z zlato svetostjo.
6. Na otoku Afúsĳa (v Propontidi, v Egejskem morju), sveti Janez, igumen (t.j.
predstojnik), ki se je mnogo bojeval za čaščenje svetih podob pod cesarjem Leonom Armenskim.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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7.* V mestu Lucca [luka] (v Toskani), sveta Zita [cita], devica, skromnega rodu.
Dvanajstletna je bila za deklo pri družini Fatinellori, v službi katerih je s čudovito potrpežljivostjo vzdržala vse do smrti.
8.* V Tarragóni (v kraljestvu Aragónĳe, pri obali Španĳe), sveti Peter Ermengol,
ki je bil nekoč voditelj roparjev. Spreobrnjen k Bogu, je stopil v Red Blažene Device Marĳe od Usmiljenja (mercedarjev) in se z vsemi močmi posvetil odkupovanju sužnjev v Afriki.
9.* V Bite�u (v Apúlĳi, v Italĳi), blaženi Jakob Varinguer iz Zadra, redovnik iz
Reda manjših bratov.
10.* V Kotoru (v Črni Gori), blažena Katarina, devica, ki je bila krščena v pravoslavni Cerkvi, vstopila v Red spokornic svetega Dominika in sprejela ime Hozana. Enainpetdeset let je živela kot rekluza v božjem premišljevanju in bila mila
priprošnjica proti napadajočim Turkom.
11.* V Reimsu [rejmu] (v Francĳi), blaženi Nikolaj Roland [rolán], duhovnik, ki
je v skrbi za krščansko vzgojo otrok, ustanovil šole za revne deklice, tedaj izključene iz vsake institucĳe, in ustanovil Kongregacĳo od svetega Deteta Jezusa.
12. V mestu Ninh-Binh (v Vietnamu), sveti Lovrenc Nguyen Van Huong, duhovnik in mučenec, ki je bil zasačen, ko je ponoči obiskal umirajočega in ker ni
hotel poteptati križa, je bil bičan in slednjič obglavljen pod cesarjem Tu Đuc.
13.* V Salamanki (v Španĳi), blažena Marĳa Antonĳa Bandrés y Elósegui [elósegi], devica, iz Kongregacĳe hčera od Jezusa, ki je kljub zapuščenosti mirno končala Bogu posvečeno življenje.
14. V Ukrajini, sveti Štefan Pečerskĳ.

******

28. �����
1. Sveti Peter Chanel [šané], duhovnik in mučenec iz Marĳine družbe, ki se je posvetil skrbi za duše poljedelcev in pouku dečkov, potem pa je bil z nekaj tovariši
poslan oznanjevat evangelĳ v Zahodno Oceanĳo, na otok Futúna, kjer še ni bilo
krščanskega ljudstva. Oviran po mnogih težavah, toda s posebno krotkostjo, je
nekatere spreobrnil k veri, med njimi samega sina kralja, ki ga je besen ukazal
umoriti, in je prvi mučenec Oceánĳe.
2. Istega dne, sveti Ludvik Marĳa Grignion Montfortski, duhovnik, ki je prehodil dežele zahodne Francĳe. Oznanjal je evangelĳ večne modrosti, ustanavljal je
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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kongregacĳe, pridigal je in pisal o Kristusovem križu in o pravi pobožnosti do
Device Marĳe in je mnoge privedel k pokori. Končno se je od zemeljskega potovanja odpočil v vasi Svetega Lovrenca na reki Sevre v Francĳi.
3. V Béziersu [bezĳé] (v Francĳi), sveti Afrodízĳ, ki je bil prvi škof tega kraja.
4. V Nikomedíji, sveti Evzébĳ, Haralámp in tovariši, mučenci.
5. V Ravenni (v Flamínĳi), spomin svetega Vitála. Na ta dan je bila, kot se poroča, posvečena v istem mestu preslavna bazilika z njegovim imenom, on pa se
časti od neznanega časa skupaj s svetimi mučenci: Valérĳem, Gervázĳem, Protázĳem in Ursicínom zaradi neustrašne vere, ki jo je trdno branil.
6. V Silistri (v Mésĳi, v današnji Bolgarĳi), sveti mučenci: Máksim, Dada in Kvintilĳán, iz časa Dioklecĳanovega preganjanja.
7. V Taragóni (v Španĳi), sveti Prudéncĳ, škof.
8. V Sulmoni (v Abruzzu [abrucu]), smrt svetega Pámﬁla, korﬁnienskega škofa.
9.* V vasi Poggibonsi (v Toskani), blaženi Luhézĳ, ki je zapeljan od dobička, nato
spreobrnjen, oblečen v habit spokornikov Tretjega reda svetega Frančiška, prodal svoje imetje in razdal revežem, in v evangeljskem duhu in ponižnosti služil
Bogu in bližnjemu.
10.* V vasi svetega Lovrenca (pri reki Sevre v Francĳi), blažena Marĳa Ludovika
od Jezusa Trichet [trišé], devica, ki je prva oblekla redovno obleko Kongregacĳe
sester hčera Modrosti, katero je modro vodila.
11. V mestu Ninh-Binh (v Vietnamu), sveti mučenci: Pavel Pham Khac Khoan,
duhovnik, Janez Krstnik Đinh Van Thanh in Peter Nguyen Van Hieu, kateheta,
ki so bili tri leta zvezani z verigami in mučeni, da bi odpadli od krščanske vere.
Bili so končno obglavljeni pod cesarjem Minh Mang.
12.* V koncentracĳskem taborišču Mauthausen (v Avstrĳi), blaženi Jožef Cebula, duhovnik in mučenec poljske narodnosti, iz Kongregacĳe oblatov misĳonarjev Brezmadežne Device, ki je bil pripeljan iz domovine v ječo zaradi sovraštva
do vere. Pretrpel je kruta mučenja vse do smrti.
13. V Magenti (blizu Milana, v Lombardíji), sveta Ivana Bere�a Molla, družinska mati, ki je pod srcem nosila otroka. Umrla je, ker je ljubeznivo čuvala in dala
prednost življenju še nerojenega otroka pred svojim življenjem.
******
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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14. V Aleksandrĳi, trpljenje svete Teodore, device. Ker je odklonila, da bi darovala malikom, so jo izročili v javno hišo, toda nenadoma jo eden izmed kristjanov, po imenu Didim, po čudovitem božjem navdihu rešil odondod. Pozneje je
bil obenem z njo preboden in hkrati ovenčan z mučeništvom.
15. Istega dne, smrt svetih mučencev: Afrodízĳa, Karalípa, Agápĳa in Evzébĳa.
16. V Canterbury-ju [kentrberĳu] (v južni Anglĳi), smrt blaženega Štefana, škofa, ki je kot cerkveni pregnanec, po zgledu svojih prednikov, prišel v samostan
Pontigny [pontinjí] in tu prejel redovno obleko. Slovel je bolj po svojih krepostih
kakor po škrlatu, s katerim ga je odlikoval papež.
17. V samostanu Taroucci [tarouki] (na Portugalskem), spomin blaženega Bernarda, opata, ki ga je iz Klervoja kot meniha poslal tja naš sveti oče Bernard in je
bil znamenit v besedi, dejanju ter po čudežih.
18. V Rimu, pogreb častitljivega Janeza, opata fojanskega (Feuillant), ustanovitelja enako imenovane samostojne kongregacĳe im našega reda.
19. Istega dne, je Alfonz I., nekoč kralj portugalski, zamenjal svoje vladarstvo
s samostanom Klervojem.

29. �����
1. Spomin svete Katarine Sienske, device in cerkvene učiteljice, ki se je trudila
med sestrami Spokornicami svetega Dominika spoznati Boga v samem sebi in
sebe v Bogu, ter postati podobna križanemu Kristusu.
2. Pri Pafu (na Cipru) spomin svetega Tíhika, diakona in učenca blaženega apostola Pavla, katerega imenuje apostol v pismih predragega brata, zvestega služabnika in svojega sodelavca v Gospodu.
3. V Pisi [pízi] (v Etrúrĳi), sveti Torpét, mučenec.
4. V Neaplju (v Kampánĳi), sveti Sevér, škof, katerega je sveti Ambrož ljubil kot
brata in njegova Cerkev kot očeta.
5. V Cluny-ju [klinĳu] (v Burgúndĳi, v današnji Francĳi), sveti Hugo, opat, ki je
sveto vodil enainšestdeset let samostan v tem kraju. Vedno je bil vdan dajanju
miloščine in molitvi, branitelj meniške discipline in njen stalni pospeševalec, ter
goreč oskrbnik svete Cerkve.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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6.* V opatĳi La Lucerne-d'Óutremer [laliserné dotreré] (v Normandíji), sveti
Ahárd, škof v Avranchesu [avranšésu], ki je bil prej opat pri samostanu Svetega Viktorja v Parizu. Napisal je več traktatov o duhovnem življenju, s katerimi
je privedel krščansko dušo do viška popolnosti. Umrl je in bil pokopan v opatĳi
premonstratenskega reda, katerega je pogosto obiskoval.
7. V Seulu (v Koreji), sveti Anton Kim Song-u, mučenec, ki je imel navado zbirati na domu vernike in je bil naposled v ječi zaradi Kristusa zadavljen.
******
8. V Numídĳi (pri Sirski naselbini), rojstni dan za nebesa mučencev: Agápĳa in
Sekundína, škofov, ki sta v Valerĳanovem preganjanju po dolgem pregnanstvu
v omenjenem mestu, v katerem je takrat najhuje hlepela besnost poganov, da
bi preizkusila vero pravičnih, postala iz odličnih duhovnikov slavna mučenca.
Z njima so trpeli še vojak Emilĳán, sveti devici Tertúla in Antonĳa, ter neka žena
s svojima dvojčkoma.
9. V Klervoju, smrt svetega Roberta, opata, ki je sledil našemu svetemu očetu
Bernardu.
10. V samostanu Chalisu [šalíju] (v Francĳi), pogreb častitljivega Andreja, njegovega prvega opata, ki je slovel po čistem in neomadeževanem življenju.

30. �����
1. Sveti papež Pĳ V., ki je bil iz Reda pridigarjev (dominikancev) povišan na sedež svetega Petra. Po dekretih tridentinskega koncila je z veliko pobožnostjo in
z apostolsko močjo obnovil božje češčenje, krščanski nauk, pa tudi cerkveno disciplino in utrjeval vero. Umrl je v Gospodu prvega maja v Rimu.
2. V Fermu (v Marche, v Italĳi), sveta Zofíja, devica in mučenka.
3. V Rimu na pokopališču Prætekstata (ob Apĳski cesti), sveti Kvirín, mučenec,
ki je bil kot tribun kronan z mučeništvom zaradi izpovedi vere.
4. V mestu Saintesu [séntu] (v Akvitánĳi), sveti Evtrópĳ, prvi škof tega mesta, ki
je bil baje poslan v Galĳo od svetega Klemena, rimskega papeža. Ko je dokončal
svoje dolgotrajno oznanjevanje, so mu zavoljo pričevanja vere v Kristusa razbili
glavo in je tako umrl kot zmagovalec.
5. V Afrodísĳi (v Kárĳi, v današnji Turčĳi), sveta mučenca: Diodór in Rodopĳán,
ki sta bila od someščanov kamenjana v preganjanju cesarja Dioklecĳana.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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6. V Epíru (v današnji Albanĳi), sveti Donát, škof, ki je blestel v času cesarja Teodózĳa po izredni svetosti.
7. V Novari (v Ligúrĳi), sveti Lovrenc, duhovnik in mučenec, ki je zgradil sveti krstilnik, v katerem je krščeval otroke, katere je sprejemal v pouk. Ko je privedel nekega dne veliko množico otrok k Bogu, je bil od brezbožnežev po krstnem
očiščenju, skupaj s krščenimi dečki, ovenčan z mučeništvom.
8. V Forli (v Italĳi), sveti Merkuriál, škof, za katerega se domneva, da je ustanovil škofovski sedež v tem mestu.
9. V Neaplju (v Kampánĳi), sveti Pompónĳ, škof, ki je v mestu zgradil cerkev, po
imenu Marĳa Bogorodica, in pod okupacĳo branil njemu izročeno ljudstvo pred
arĳansko krivo vero.
10.* V Rimu, blaženi Peter Levit, ki je kot menih na griču Celio [čélĳo] v Rimu, po naročilu svetega papeža Gregorĳa Velikega, modro upravljal premoženje rimske Cerkve in posvečen v diakona, je zvesto služil papežu.
11.* V Viviersu [vivĳéru] (pri reki Roni, v današnji Francĳi), sveti Augul, škof, ki
je po izročilu ustanovil v mestu prvo bolnišnico in osvobodil mnoge sužnje.
12. V Barkingu (na Angleškem), smrt svetega Earkonwálda [érknválda], škofa,
ki je ustanovil dva samostana; enega za moške, kateremu je sam načeloval, drugega za ženske, ki ga je vodila njegova sestra, sveta Etelbúrga.
13. V Cordobi [kórdovi] (v pokrajini Andalúzĳi, v Španĳi), sveti mučenci: Amátor, duhovnik, Peter, menih, in Ludvik, ki so bili umorjeni v krutem preganjanju
Mavrov, ker niso nehali javno oznanjati Kristusov evangelĳ.
14.* V Veroni, sveti Gvalfárd, ki je bil rojen v Nemčĳi. Po mnogih letih je bil sprejet v samoto k menihom samostana Svetega Odrešenika v tem mestu.
15.* V Vernonu [veróju] (pri reki Seini [séni], v Francĳi), sveti Adjútor, ki je bil
ujet v vojni. Bil je mučen zaradi vere, in ko se je vrnil v domovino, je zaprt v celici živel kot spokornik.
16.* V Newcastlu [njúkáslu] (pri reki Tyne [tajn], na Angleškem), blaženi Viljem
Južnjak, duhovnik in mučenec, ki je šel po končanih študĳah v Litvi, Španĳi in
Douai [duej], kot posvečen duhovnik na Angleško. Zaradi tega je bil, pod kraljem Jakobom I., izročen krutim mučenjem z obešenjem.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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17.* V Fossombroni (v Marche), blaženi Benedikt iz Urbina, duhovnik iz Kapucinskega reda, ki je bil ob pridiganju pri husitih in luteranih tovariš svetega Lavrencĳa iz Brindisĳa.
18.* V provinci Quebec (v Kanadi), blažena Marĳa od Učlovečenja Guyart Martin, ki je, kot družinska mati, po smrti soproga izročila sina dečka v oskrbo sestri. Postala je uršulinka in ustanovila njihovo hišo v Kanadi, ter preslavno delovala.
19. V Chieri (pri Torinu, v Italĳi), sveti Jožef Benedikt Co�olengo, duhovnik, ki
je, ob zaupanju samo na božjo pomoč, odprl hišo, v katero je sprejemal uboge,
bolnike z različnimi boleznimi in zapuščene.
20. V vasi An Bai (v Vietnamu), sveti Jožef Tuan, duhovnik iz Reda pridigarjev
in mučenec, ki je bil prĳet zaradi ovadbe, ker je podelil zakramente svoji bolni
materi, ter obsojen na obglavljenje pod cesarjem Tu Đuc.
21.* V Parderbornu (v Nemčĳi), blažena Pavlina von Mallinckrodt, devica, ustanoviteljica Sester krščanske ljubezni, ki je hotela izobraževati revne in slepe dečke, in pomagati bolnim in revnim.
******
22. V okolici Milana, rojstni dan za nebesa mučenca Petra iz Reda pridigarjev
(dominikancev), ki ga je iz sovraštva do vere, katero je branil, umoril manihejski krivoverec.
23. V Lembi (v Numídĳi) rojstni dan za nebesa mučencev: Marĳana, lektorja, in
Jakoba, diakona. Ko je bil prvi že prej zavoljo vere v Kristusa prestal nasilnost
Décĳevega preganjanja, so ga ponovno zgrabili obenem s preslavnim tovarišem.
Nato sta bila po krutih in izbranih mukah s čudovitim božjim razodetjem drugič
okrepčana in potolažena. Končno sta bila z mnogimi drugimi umorjena z mečem.
24. V Savigny-ju [savinjíju], v Normandíji), spomin blaženega Ájmona, meniha,
in prenos njegovega telesa, ter svetih opatov: Vitala, Godfrída, meniha Petra in
novinca Viljema.
25. V Španĳi, spomin častitljivega Ambroža, slavnega po krepostih in razodetjih.
26. V mestu Chalons sur Marne [šalón sir márn] (v Francĳi), spomin blažene Ajlde, device, ki je živela angelsko življenje že v samostanu.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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1. ���
1. Sveti Jožef, nazareški delavec, ki je skrbel s svojim delom za potrebe Marĳe in
uvedel Božjega Sina v človeško delo. Ker se na ta dan v mnogih deželah obhaja
praznik dela, ga krščanski delavci častĳo kot zgled in zaščitnika.
2. Ravno ta dan, spomin svetega Jeremĳa, preroka, ki je v času judovskih kraljev
Joakima in Sedekĳa pretrpel mnogo preganjanja, ker je opominjal in napovedal
razrušitev svetega mesta in izgnanstvo ljudstva. Cerkev ga je imela zato za predpodobo trpečega Kristusa. Napovedal je novo in večno zavezo, ki se bo dopolnila v samem Jezusu Kristusu, po katerem bo Vsemogočni Oče vpisal na dno srca
Izraelovih sinov svoj zakon, da jim bo Bog in oni njemu ljudstvo.
3. V kraju Viviersu [vivĳéru] (v Francĳi), Andéol, diakon in mučenec, ki ga je
z vzhoda z drugimi poslal sveti Polikarp v Galĳo oznanjat božjo besedo. Ko je za
njegovo oznanjevanje zvedel cesar Sevér, ga je dal s trnovimi palicami nad vse
kruto tepsti, vreči v ječo in mu končno z lesenim mečem v podobi križa razklati glavo.
4. V sredni Španĳi, spomin svetega Torquáta, škofa v Guadixu, in drugih šest
škofov, ki so opravljali škofovsko službo v različnih mestih: Ktésifonta v Vérjaji, Sekúnda v Ávili, Indalécĳa v Torru de Villaricos [viljaríkos], Cecílĳa v Elvíri,
Hesíhĳa v Rocadillu [rokadílju] in Evfrázĳa v Andujaru del Vejo [anduháru del
vého].
5. V Auxerru [okséru] (v Francĳi), sveti Amátor, škof, ki se je trudil v svojem mestu izruvati poganska praznoverja in je uvedel češčenje svetih mučencev.
6. V Auchu [óšu] (v Akvitánĳi, današji Francĳi), sveti Oriéncĳ, škof, ki je poskušal v svojem mestu izruvati poganske navade in vzpostaviti mir v Toulousu [tulúzu] med Rimljani in kraljem Vizigotov.
7.* V Bretánji, sveti Briók, škof in opat, rojen v Galĳi, je ustanovil samostan na
bretanjski obali, kateremu je bil pozneje pridan škofovski sedež.
8. V Saint-Maurice-en-Valaisu [senmorís án valéju] (v Récĳi, v današnji Švici),
smrt svetega Sigismúnda, ki se je kot burgundski kralj spreobrnil od arĳanske
herezĳe h katoliški veri. Ravno tam je ustanovil kor, ki je pridno pel psalme nad
grobovi mučencev. S pokoro, s solzami in posti je opral narejeni zločin in je umrl
v Orleánsu [orleánu], vržen od nasprotnikov v vodnjak.
9.* Na otoku Nanteuil [nantéj] (v Bretánji), sveti Markúlf, puščavnik, nato menih in opat samostana v Névstrĳi.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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10. V Lanelwy [lejnlvi] (v Walesu [vejlzu]), sveti Asáf, opat in škof tega sedeža,
pozneje poimenovan po njegovem imenu.
11.* V Gapu (v Provansi), sveti Arígĳ, škof, potrpežljiv v težavah, slaven po gorečnosti proti trgovanju s cerkvenimi službami, ter po ljubezni do rimskih menihov, je bil poslanih v Anglĳo.
12.* V kraju Montauban [montobán] (v narbonenski Galĳi, v današnji Francĳi),
smrt svetega Teodárda, narbonenskega škofa, ki je svojo katedralo obnovil in
blestel po gorečnosti za disciplino. Zaradi bolezni se je umaknil v samostan, kjer
je izročil dušo Bogu.
13.* V Fossombroni (v Italĳi), blaženi Aldebránd, škof, slaven po strogosti življenja in po apostolskem duhu.
14.* V Aroucci [aróki] (na Portugalskem), blažena Mafálda, devica in nuna pri
svetem Petru de Tronka, hči kralja Sancha I. [sánča], ki je po neveljavnem zakonu postala nuna in je vpeljala v svoj samostan cistercĳansko obnovo.
15.* Pri Montaioni (v Toskani), blaženi Vivald od Svetega Geminĳána, puščavnik iz Tretjega reda svetega Frančiška, odličen po skrbi za strogost življenja, po
potrpežljivosti, in ljubezni do bolnikov.
16.* V Castellu [kastélu] di Valle (v Istri), blaženi Julĳan Casarello [kazarélo],
duhovnik iz Reda manjših bratov, ki je hodil po vaseh in trgih, sejal božjo besedo in se trudil, da je miril strankarstvo meščanov.
17. V Forli (v Italĳi), sveti Peregrín Laziosi [lacĳózi], redovnik iz reda servitov,
ki je blestel po služenju Bogorodici, po pobožnosti do Sina Jezusa in po skrbi za
uboge.
18.* V Moncelu [monséju] (v pokrajini Beauvais [bové], v Francĳi), blažena Petroníla, devica, prva opatinja samostana klaris tega kraja.
19. V Rimu, rojstvo za nebesa svetega Pĳa V., papeža, katerega spomin obhajamo en dan prej.
20. Pri kraju Son-Tay (v Vietnamu), sveti Avguštin Schöﬄer [šeﬂer], duhovnik
in mučenec iz Pariške misĳonske družbe izven domovine, ki je bil po treh letih
službe vržen v ječo na polju Petih oralov. Na ukaz cesarja Tu Đuc, je sprejel milost obglavljenja, za katero je vsak dan prosil.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.

Maj

193

21. Blizu mesta Nam Đinh (ravno tako v Vietnamu), sveti Janez Ludvik Bonnard
[bonár], duhovnik in mučenec iz iste Družbe, ki je bil obsojen na obglavljenje,
ker je krstil petindvajset dečkov, in je tako dosegel venec mučeništva.
22. V Milanu (v Italĳi), sveti Rihard (Hermínĳ Filip) Pampuri, ki se je najprej
v svetu posvečal medicini, nato vstopil v Red svetega Janeza od Boga. Skoraj
dve leti za tem se je pobožno spočil v Gospodu.
23.* V mestu Vladimir (v Rusĳi), blaženi Klemen Šeptyckyj, duhovnik in mučenec, ki je bil kot prior samostana Studitov mesta Univ, v času Bogu sovražnega
režima, zvest v veri in je zaslužil bivati v nebeških dvorih.
******
24. V Rimu, smrt blaženega Bernarda, kardinala, ki je v svetem zboru, v škrlat
oblečenih očetov, hodil po isti poti ponižnosti in uboštva, kakor prej kot menih
v Klervoju.
25. V Remeji (v Belgĳi), spomin blažene Sapiencĳe, nune tega samostana, ki jo je
napajala voda zveličavne modrosti.

2. ���
1. Spomin svetega Atanázĳa, škofa in cerkvenega učitelja, zelo slavnega po svetosti in nauku, ki se je v Aleksandrĳi (v Egiptu) neutrudno boril za pravo vero,
v času od cesarja Konstantina do cesarja Valenta, ter pretrpel od Arĳancev mnogo zahrbtnosti. Bil je večkrat peljan v izgnanstvo, slednjič se je vrnil v njemu izročeno Cerkev. Po mnogih bojih in mnogih vencih potrpežljivosti, se je v miru
v Kristusu odpočil, po šestinštiridesetih letih svojega duhovništva.
2. V Antalyi (v Pamfílĳi, v današnji Turčĳi), sveti mučenci: Hespér in Zoe, zakonca, in sinova Ciriák in Teodúl, ki so bili verjetno pod cesarjem Hadrĳanom,
kjer so bili sužnji nekega poganskega moža, vsi na ukaz istega gospoda, zaradi
javnega izpovedovanja vere, najprej bičani in zelo mučeni, nato so svojo dušo izročili Bogu, vrženi v zakurjeno peč.
3. V Sevilli [sevílji] (v Andalúzĳi, v Španĳi), sveti Feliks, diakon in mučenec.
4. V Numídĳi (v današnji Tunizĳi), spomin svetih mučencev: Vindemiála, škofa
v Gafsi, in Longína Pamarienskega v Mavretánĳi (danes v Alžirĳi), ki sta se bojevala na kartažanskem koncilu proti Arĳancem. Bila sta na ukaz vandalskega
kralja Huneríha obglavljena.
5.* V Luxeuilu [likséju] (v Burgúndĳi), sveti Valdebert, opat.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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6. V kraju Sankt Gallen (v Švici), sveta Viboráda, devica in mučenka, ki je zaprta
v celici pri cerkvi svetega Magna, dajala nasvete ljudstvu in umrla od Ogrov zaradi vere in redovne zaobljube.
7.* V Linköpingu [linképingu] (na Švedskem), blaženi Nikolaj Hermansson,
škof, ki je bil strog do sebe in se je popolnoma posvetil svoji Cerkvi in revežem,
ter slovesno sprejel relikvĳe svete Brigite.
8. V Firencah (v Etrúrĳi), sveti Antonin, škof, ki se je, potem ko se je posvetil reformi Reda pridigarjev (dominikancev), budno posvetil tudi pastoralni skrbi in
je bil preslaven v svetosti, v disciplini in nauku.
9.* V Clonmelu (na Irskem), blaženi Viljem Tirry, duhovnik in mučenec iz Reda
bratov svetega Avguština, in bil mučen pod vlado Oliverja Cromwella [kromvela], zaradi zveste službe rimski Cerkvi.
10. V mestu Vinh Long (v Vietnamu), sveti Jožef Nguyen Van Luu, mučenec,
ki se je kot poljedelec in katehist prostovoljno predal namesto duhovnika Petra
Luu, ki so ga iskali vojaki, in je umrl v verigah pod cesarjem Tu Đuc.
11. V mestu Aranjueza [aranhués] (na Španskem), sveti Jožef Marĳa Rubio Peralta, duhovnik iz Jezusove družbe, ki se je odlikoval po spovedovanju spokornikov, po pridiganju duhovnih vaj in obiskovanju revnih matritenske pokrajine.
12.* V koncentracĳskem taborišču Oswiečim (ali Auschwitz blizu Krakova na
Poljskem), blaženi Boleslav Strzelecki [stšelecki], duhovnik in mučenec, ki je bil
v vojni vihri zaradi vere zaprt v ječo, kjer je z mučenjem prišel do slavnega venca.
******
13. Istega dne, spomin svetih: Saturnina in Neopola, ki sta umrla v ječi.
14. Na Irskem, smrt častitljivega Kándida, meniha, ki je v samostanu Nogales na
Španskem sprejel redovno obleko, se vrnil k svojim Ircem in med njimi s svojim
zgledom sejal pobožnost, ki se jo je bil tamkaj naučil, in ko je rodil v Kristusu nešteto sinov, je umrl slaven po čudežih in preroškem daru.

3. ���
1. Praznik svetih apostolov Filipa in Jakoba. Od teh je Filipa, Janezovega učenca,
rojenega kakor Peter in Andrej v Betsajdi, poklical Gospod, da bi mu sledil. Jakob pa, Alfejev sin, ki je veljal pri Latincih kot brat Gospodov, s priimkom Pra… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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vični; je prvi vodil jeruzalemsko Cerkev. Ko je prišlo do razprave glede obreze,
se je pridružil Petrovemu mnenju, da se ne naloži učencem iz poganstva vnovič
stari jarem. Kmalu je ovenčal apostolsko službo z mučeništvom.
2. V Antinoi (v Tebájdi, v Egiptu), sveta mučenca Timotej in Maver.
3. Ob Nomentanski cesti (ob sedmem rimskem miljniku, v Rimu), sveti Evéncĳ,
Aleksander in Teodúl, mučenci v času cesarja Hadrĳana. Prvega od teh so najprej mučili z verigami, ječo in natezalnico, kavlji in ognjem in ga zbadali po vseh
udih, da je umrl. Druga dva so po dolgi ječi mučili na žerjavici in ju slednjič obglavili.
4. V mestu Narni (v Umbrĳi), sveti Juvenál, ki se časti kot prvi škof tega mesta.
5.* V Kildari (na Irskem), sveti Konlead, škof, ki je bil tovariš svete Brigite v pastoralni skrbi njemu podvrženih samostanov in tudi drugih. Mnogo je pri krajevnih prelatih dosegel z avtoriteto.
6.* V mestu Argu (v Grčĳi), sveti Peter, škof, ki je imel zelo veliko ljubezen do
ubogih in sužnjev in je v prepirih, pri delu za spravo, vedno svetoval v dobro
vere.
7.* V samostanu Fohorst (v Flándrĳi, v današnji Belgĳi), smrt svetega Ansfrída,
utrechtskega škofa, ki je oslepljen prav tam umrl.
8.* V Kĳevu (v Rusĳi), sveti Teodózĳ, opat, ki je ustanovil lavro, ki se imenuje
Kriptenska. Po pripovedovanju je ustanovil tam tudi samostansko življenje.
9.* V Vercelliu [verčelĳu], sveta Emílĳa Bicchieri [bikiéri], devica iz Reda pridigarjev (dominikancev), ki se je, čeprav večkrat priorica, z veseljem posvečevala
najnižjim hišnim opravilom.
10.* V Kazimierzu [kazimjéšu] (na Poljskem), blaženi Stanislav, duhovnik in redovni kanonik, ki je bil, iz pastoralne ljubezni, ljubeč služabnik božje besede,
učitelj v duhovnih rečeh in iskan za spovedovanje.
11.* V mestu Susa (v Piemontu), blaženi Edvard Jožef Rosaz, škof, ki se je petindvajset let posvečeval apostolski oskrbi njemu izročenega ljudstva, predvsem
revežem. Ustanovil je Kongregacĳo sester tretjega reda svetega Frančiška.
12.* V mestu Sherbrooke [šérbrúku] (v kanadski pokrajini Quebec [kebek]), blažena Marĳa Leónĳa (Alódia) Paradis, devica, ki je ustanovila Kongregacĳo majhnih sester od Svete družine, da bi pomagala duhovnikom v skupnem življenju.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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******
13. V samostanu Melrose [melrouz] (na Škotskem), spomin svetega Gvátera,
opata, ki se je odpovedal kraljevskemu žezlu svojega očeta Davida, ter cerkvenim dostojanstvom in s svojo ponižnostjo zaslužil, da ga je Bog povišal in ga je
sveta Cerkev zaradi čudežev prištela med svetnike.
14. V samostanu Foigny [fuájnji] (v Francĳi), smrt blaženega Aleksandra, konverza, ki je prav tako na Škotskem zapustil očetovo žezlo in kot neznanec zbežal
na Francosko in je v tem samostanu v vsej skritosti krmil živali in pri tem užival
družbo z angeli.
15. V Bruggesu [brížu] (v Belgĳi), prenos blaženega Idesbalda, tretjega dünskega opata.

4. ���
1. V Kostantini (v Numídĳi, v današnji Alžirĳi), spomin svetih mučencev: Agápija in Sekundína, škofov, ki sta, po dolgem izgnanstvu, iz slavnega duhovništva,
pri imenovanem mestu postala slavna mučenca, ob preganjanju cesarja Valerĳana, v katerem je zelo besnela poganska jeza po preizkušnji vere pravičnih. V njihovem zboru so trpeli vojak sveti Emilĳán, Tertúla in Antónĳa, posvečene device in neka žena s svojimi dvojčki.
2. V Nicéji (v Bitínĳi, v današnji Turčĳi), sveta Antonína, mučenka, ki je bila z različnimi mučili kruto mučena in tri dni obešena, in dve leti zaprta v ječi. Končno
jo je predsednik Priscilĳán, med pričevanjem za Gospoda, v plamenih sežgal.
3. V Lorchu (v ripenskem Noriku, v današnji Avstrĳi), sveti Florĳan, mučenec, ki
je bil pod cesarjem Dioklecĳanom, po ukazu predsednika Akvilína, vržen z mosta v reko Emzo, s privezanim kamnom na vratu.
4. V Mismiyi (v Palestini), trpljenje svetih mučencev Silvána, škofa Gaze, in devetintridesetih tovarišev, obsojenih na rudnik, ki so bili v istem preganjanju, na
ukaz cesarja Maksimína Daza, ovenčani z mučeništvom obglavljenja.
5.* V Varšavi (na Poljskem), blaženi Ladislav iz Gielniówa [gjelniúva], duhovnik
iz Reda manjših bratov, ki je z izjemno gorečnostjo pridigal o Gospodovem trpljenju in ga slavil s pobožnimi pesmimi.
6. V Londonu (v Anglĳi), sveti duhovniki mučenci: Janez Houghton [hógtn], Robert Lawrence [lórens] in Avguštin Webster [vébstr], priorji kartuzĳ: Londonske,
Bellavallenske in Haxholmieske, in Rihard Reinold iz Reda svete Brigite. Ker so
neustrašeno izpovedali vero očetov, so jih v Tiburnu vlekli k mučenju razmesar… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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jenja, pod kraljem Henrikom VIII. Z njimi tudi blaženi Janez Haile [hejl], duhovnik, župnik kraja Isleworth [ajlvórt]. Blizu mesta je bil obešen na isto mučilo.
7.* V Trierju (v Nemčĳi), blaženi Janez Martin Moyë [moje], duhovnik iz Pariške
misĳonske družbe za zunanja ljudstva, ki je v Lotaríngĳi zbral Sestre od previdnosti, in device, ki so poučevale. V času francoske revolucĳe je bil izgnan iz domovine na Kitajsko in je bil vedno poln gorečnosti do duš.
******
8. V Jeruzalemu, trpljenje svetega Kvirĳáka, škofa, v času cesarja Juliana.
9. V Auxerre [okséru], smrt svetega Kurkódema, diakona.
10. V Španĳi, spomin blaženega Dídaka, ki je bil darovan samostanu Valparaíso
in postal, po zaslugi svoje ponižnosti in preprostosti, strašen hudim duhovom,
a častitljiv ljudem.
11. V samostanu Parodam, smrt blažene Katarine, device, ki se je, četudi Judinja po rodu, tako posvetila svete Bogorodici, da je sprejela pajčolan in se zaročila s Kristusom, da bi tako hodila po stopinjah svete mučenke Katarine.

5. ���
1. V Auxerru [okséru] (v lyonski Galĳi v današnji Francĳi), sveti Jovinĳán, lektor in mučenec.
2. V Aleksandrĳi (v Egiptu), sveti Evtímĳ, diakon in mučenec.
3. Isti dan, spomin svetega Máksima, jeruzalemskega škofa, katerega je cesar
Maksimin Daza obsodil na rudnik, potem ko mu je predrl oko in ožgal z žarečim železom nogo. Ko mu je bilo dovoljeno oditi, je načeloval jeruzalemski Cerkvi, bil tam preslaven pričevalec in se je slednjič spočil v miru.
4.* V Trierju (v belgĳski Galĳi, v današnji Nemčĳi), sveti Bri�o, škof , ki je branil svojo čredo pred priscilĳanskimi zmotami, toda zaman se je poskušal upirati, skupaj z milanskim škofom Ambrožem in túrskim Martinom, podivjanosti tistih, ki so zahtevali umor Priscilĳána in njegovih privržencev.
5. V Arlesu [árlu] (v Provansi), sveti Hilarĳ, škof, ki je bil iz Lerinske [lerénske]
puščave, kjer je delal je s svojimi rokami, oblečen v isto tuniko pozimi in poleti,
proti svoji volji povišan za škofa, in ko je pripotoval, je vsem kazal ljubezen do
uboštva; vdanost molitvi, postom in bedenju in bil stalno v službi Besede. Greš… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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nikom je kazal božje usmiljenje, sprejemal je sirote, in karkoli je prišlo denarja
v baziliko, ga je takoj določil za odkup ujetnikov.
6. V Vienni (v lyonski Galĳi, v današnji Francĳi), sveti Nicétĳ, škof.
7. V Milanu (v Ligúrĳi), sveti Gerúncĳ, škof.
8.* V Marchiennesu [maršĳénu] (v belgĳski Galĳi, v današnji Francĳi), sveti
Mavróncĳ, opat in diakon, ki je bil učenec svetega Amánda.
9. V Limogesu [limóžu] (v Akvitánĳi), sveti Sacérdos, ki je bil najprej menih in
opat, nato škof, nazadnje pa spet izbral je meniško življenje.
10. V Hildesheimu [hildeshajmu] (na Saškem, v Nemčĳi), sveti Godehard, škof,
ki je najprej kot opat altenskega samostana obiskoval druge samostane in jih obnovil. Kmalu je nasledil na škofovskem sedežu svetega Bernvárda, pospeševal
dobro svoje Cerkve, določil regularno disciplino za duhovščino in odprl šole.
11.* V Kalábrĳi, sveti Leon, puščavnik, ki je bil vdan premišljevanju in delom za
reveže. Umrl je v samostanu Africi blizu Reggia [rédžĳa], ki ga je sam ustanovil.
12.* V Vençay-u [vanséju] (pri Toursu [túru], v Francĳi), sveti Avertín, diakon, ki
je sledil v izgnanstvo svetemu Tomažu Becke�u [beketu]. Po usmrtitvi le-tega,
se je vrnil v Vençay-u [vensáju] in živel kot puščavnik.
13.* V Licati [likáti] (na Sicílĳi), sveti Angelo, duhovnik Karmeličanskega reda
in mučenec.
14.* V Recanati [rekanáti] (v Marche v Italĳi), sveti Benvenút Mareni, redovnik
iz Reda manjših bratov.
15.* V Neaplju (v Kampánĳi), sveti Núncĳ Sulprizio [sulprícĳo], ki je bil kot sirota napaden od gnilobe nog in telesno izčrpan. Prenašal je vse potrpežljivo in veselo, ter obiskoval sotrpine in jih tolažil. Kot revež, je na vse načine pomagal potrebnim v revščini.
16.* V mestu Somasca [somáska] (pri Bergamu, v Italĳi), blažena Katarina Ci�adini [čitadíni], devica, ki je bila že kot otrok oropana staršev, ter je kot ponižna
in modra učiteljica skrbela za pouk krščanskega nauka revnim dekletom. Zato
je ustanovila Inštitut Uršulinskih sester iz Somáske.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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17.* V Drezdnu (v Nemčĳi), blaženi Gregor Franckowiak, redovnik in mučenec
iz Družbe Verbistov, ki je bil v času vojne vržen v ječo. Umrl je za Kristusa pod
udarci sekire.
******
18. V Murisedru (v Španĳi), spomin svetega Martina, škofa, ki je bil kot opat
v Huerti [uérti] povzdignjen do te časti in je od Gospoda zaslužil tolikšno milost, da je po njegovi smrti njegovo praznovanje naznanil na ta dan angel z imenom »duhovnik Sacerdot«.
19. V Solunu (v Grčĳi), rojstni dan za nebesa mučencev: Ireneja, Peregrina in Irene, ki so jih v ognju sežgali.
20. V dolini vojvode lovenskega, spomin blažene Aleide, opatinje, ki je z besedo
in zgledom pripeljala s seboj mnogo devic h kralju Kristusu.

6. ���
1. Spomin svetega Lúcĳa Cirenéja, ki se omenja v apostolskih delih v Antiohĳi,
in je prištet med preroke in cerkvene učitelje.
2. V Lambesi (v Numídĳi, v današnji Tunizĳi), sveta mučenca: Marĳán, lektor, in
Jakob, diakon, od katerih je prvi zaradi vere v Kristusa že prej premagal napade preganjanja Décĳa. Znova je bil ujet in oba sta okrepljena z božjo milostjo po
strašnem mučenju končno končala življenje z mečem, skupaj z mnogimi drugimi.
3. V Milanu (v Ligúrĳi), sveti Venérĳ, diakon in škof, ki je bil učenec svetega Ambroža. Poslal je klerike v pomoč afriškim škofom in pomagal svetemu Janezu
Zlatoustemu, ko je bil ta izgnanec.
4. V Rimu, sveta Benedíkta, devica, ki je kot nuna, kot pripoveduje sveti papež
Gregor Veliki, umrla v Bogu kot je sama določila, po tridesetem dnevu smrti
svete Gale, katera ji je bila najljubša.
5. V Lindisfarni (v Northúmbrĳi, v današnji Anglĳi), sveti Eadbert, škof, ki je nasledil svetega Kuthberta. Slovel je po znanju svetega pisma ter po izpolnjevanju
nebeških zapovedi, predvsem pa po obilni miloščini.
6. V Barceloni (v Španĳi), sveti Peter Nolasco [nolásko], duhovnik, ki je baje skupaj s svetim Rajmúndom z Penjafórta in kraljem Aragónĳe Jakobom I. ustanovil
Red blažene Marĳe od Milosti (mercenarjev), in se je v času oblasti nevernikov
živo trudil za odkupovanje ujetnikov.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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7.* Na Montepulcianu [montepulčĳánu] (v Toskani), blaženi Jernej Pucci-Franceschi [púči frančeski], duhovnik iz Reda manjših bratov, ki je zapustil ženo,
otroke in bogastvo iz ljubezni do Boga, ter postal revež zaradi Kristusa.
8.* V Londonu (v Anglĳi), blažena duhovnika in mučenca: Edvard Jones [džouns] in Anton Middleton [midlton], ki sta bila zaradi duhovništva, pod kraljico Elizabeto I., doma pri vratih, kjer sta stanovala, obešena in z železom razsekana.
9.* V provinci Quebec [kebek] (v Kanadi), blaženi Frančišek de MontmorencyLaval, škof, ki je tam ustanovil škofovski sedež in se je skoraj 50 let ves posvečal utrjevanju in širjenju Cerkve na ogromnem ozemlju Severne Amerike vse do
Mehiškega zaliva.
10.* V Kairu (v Egiptu), blažena Marĳa Katarina Troiani, devica iz Tretjega reda
svetega Frančiška, ki je bila poslana iz Italĳe v Egipt, kjer je ustanovila novo družino Sester frančiškanskih misĳonark.
11.* V Rimu, blažena Ana Rosa Ga�orno, redovnica, ki se je kot družinska mati,
potem, ko je postala vdova, kmalu popolnoma posvetila Gospodu in bližnjemu,
ter ustanovila Hčere mučenke svete Ane Brezmadežne Marĳe. Z vsem premoženjem se je izkazovala v ljubezni do bolnih, slabotnih in zapuščenih otrok, v katerih obrazu je videla ubogega Kristusa.
12.* Blizu Münchna (na Bavarskem, v Nemčĳi), blažena duhovnika in mučenca: Henrik Kaczorowski [kačorovski] in Kazimir Gostynski, ki sta bila s silo odpeljana iz Poljske po vojaški zasedbi od preganjalcev človeškega dostojanstva in
bila v koncentracĳskem taborišču v Dachau-u s smrtnonosnim plinom umorjena zaradi vere v Kristusa.
******
13. V Antiohĳi, smrt svetega Evodĳa, ki je bil tu, kakor piše sveti Ignacĳ Antiohĳski, prvi škof posvečen od apostolov. Pri istem mestu je tudi končal svoje življenje.
14. V Hegenau-u (na Nemškem), smrt blaženega Henrika, škofa, ki je v samostanu Kambron sprejel redovno obleko in sveto preživel ostali del svojega življenja.
15. V Linköpingu (na Švedskem) spomin svetega Petra, priorja iz Alvastre, ki je
bil znotraj in zunaj samostana vedno enako mil, zase pa reden in strog.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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7. ���
1. V Rimu, spomin svete Domitíle, mučenke, ki je bila hči sestre konzula Flávija Klemena. Ko je bila v preganjanju cesarja Domicĳána zatožena, da je zavrnila
druge bogove, je bila zaradi pričevanja za Kristusa odpeljana z drugimi na otok
Pontio. Tam je mnogo časa trpela mučeništvo.
2. V Nikomedíji (v Bitínĳi v današnji Turčĳi), sveti Flávĳ in štirje tovariši, mučenci.
3.* V Le Mansu [lemánu] (v Francĳi), sveti Sereníh, diakon, ki je kot menih, potem ko je obiskal grob svetih Martina Túrskega in Julĳána Lemanskega, živel
v samoti in spokornosti.
4. V Beverley-ju [bevrlĳu] (v Northúmbrĳi, v današnji Anglĳi), smrt svetega Janeza, najprej hexhamskega in nato yorškega škofa, ki je združeval pastoralno
skrb z molitvĳo. Ko je odložil službo, je živel preostalo življenje kot menih v samostanu, ki ga je tam ustanovil.
5.* V niedernburškem samostanu na Bavarskem (v Nemčĳi), blažena Gizéla, ki
je kot soproga svetega madžarskega kralja Štefana pomagala možu pri razširjanju vere, ter se po njegovi smrti, oropana celotnega premoženja in izgnana iz
kraljestva, podala v ta samostan, kjer je bila pozneje opatinja.
6.* V Kĳevu (v današnji Ukrajini), sveti Anton, puščavnik, ki je nadaljeval z meniškim življenjem, kateremu se je posvetil na gori Atos, v kriptenski lavri.
7.* V Cremoni [kremóni] (v Italĳi), blaženi Albert iz Bergama, poljedelec, ki je
potrpežljivo prenašal očitke žene zaradi prevelike darežljivosti do revnih. Ko je
zapustil polja, je živel kot reven brat v pokori svetega Dominika.
8.* V Rimu, blažena Roza Venerini, viterbska devica, ki je skupaj s učiteljem Pijem odprla prve šole za izobraževanje deklet v Italĳi.
9. V Génovi (v Italĳi), sveti Avguštin Roscelli [rošéli], duhovnik, ki je ustanovil
Kongregacĳo sester od brezmadežnega spočetja Blažene Device Marĳe za izobraževanje deklet.
******
10. Na Stagienskem polju (v Névstrĳi), smrt blaženega Ada, opata samostana La
Trappé [latrap], ki je zaradi Kristusa iz plemenitaša postal ponižen, in iz bogatina ubog in tako je zaslužil, da je bil povišan zaradi svoje svetosti in čudežev.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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11. V Aranki (v francoski Šampánji), spomin častitljive Evfrozine, opatinje, ki je
zelo hvalevredno vodila sosestre.
12. Istega dne, dvig trupla svetega Viljema, škofa v Bourges [búržu], ki ga je papež Honorĳ III., opomnjen po nebeški prikazni, prištel med svetnike.

8. ���
1. V Milanu (v Ligúrĳi), spomin svetega Viktórja, mučenca, iz črnskega roda. Ko
je bil vojak v cesarski službi, je Maksimĳan zapovedal, da žrtvuje malikom. Odložil je orožje, bil odpeljan k Lodi, upognil vrat in bil umorjen z mečem.
2. V Bizáncu, sveti vojak Akácĳ, mučenec.
3. V Auxerru [okséru] (v lyonski Galĳi, v današnji Francĳi), sveti Heládĳ, škof.
4. V Skitski puščavi (v Egiptu), sveti Arsénĳ, ki je bil po pripovedovanju diakon
rimske Cerkve. Umaknil se je v času cesarja Teodózĳa v puščavo in tam, izpopolnjen v vseh krepostih, izročil dušo Bogu.
5.* V Chalons-sur-Marne [šalónu sir márn] (v Francĳi), sveti Gibrĳán, duhovnik,
ki je zaradi Kristusa romal iz Irske v Galĳo.
6.* V Bourges-u [búržu] (v Akvitánĳi), sveti Deziderát, škof, ki je bil prej čuvaj
kraljevega pečata. Obdaroval je to cerkev z relikvĳami mučencev.
7. V Saujonu [sožónu] (v kraju Saintes [senté] v Akvitánĳi), sveti Martin, duhovnik in opat.
8. V Rimu pri svetem Petru, sveti Bonifacĳ IV., papež, ki je tempelj Pánteon, ki ga
je zgradil cesar Foka, spremenil v božjo cerkev in posvetil v čast Blažene Marĳe
in vseh mučencev. Zelo je zaslužen za meniško disciplino.
9. Ravno tam, sveti Benedikt II., papež, ponižen, krotek, znamenit po potrpežljivosti in miloščinah, prĳatelj uboštva.
10.* V Veroni (na Beneškem), sveti Metrón, puščavnik, ki je, kot se pripoveduje,
živel strogo in spokorno.
11. V Roermondu (pri reki Mosi na Brabantskem, na današnjem Nizozemskem),
sveti Wirón, ki je baje skupaj s tovariši oznanjal evangelĳ v Plechélmu in Otgéru.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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12.* V Saludeci-u [saludéčĳu] (v Marche, v Italĳi), blaženi Amát Ronconi [ronkóni], ki se je trudil za gostoljubnost iz skrbel za popotnike.
13.* V samostanu Sancta Maria della Serra (ravno tako v Marche), blaženi Angel
de Massatio, duhovnik in mučenec iz Kamaldulenskega reda, ki je neutrudljivo
branil posvečevanje nedelje.
14.* V Randazzu [randacu] (na Sicílĳi), blaženi Alojzĳ Rabato, duhovnik iz Karmeličanskega reda, ki je bil zelo zvest Pravilu in blestel po ljubezni do sovražnikov.
15.* V Quebecu [kebeku] (v Kanadi), blažena Katarina od svetega Avguština Symon de Longprey [simó de lóngpr], devica od Bolniških sester od usmiljenja,
reda svetega Avguština, ki se je posvetila skrbi za bolnike in jih tolažila, ter navdajala z upanjem.
16.* V kraju Hegne (v provinci Baden, v Nemčĳi), blažena Ulrika (Frančiška)
Nisch [niš], devica, od Sester ljubezni od svetega Križa, ki se je kot neutrudna
dekla Gospodova posvečala najbolj ponižnim delom, predvsem pri delu pomočnice pri kuhi.
17.* V koncentracĳskem taborišču Oswiečim (ali Auschwitz blizu Krakova na
Poljskem), blaženi Anton Bajewski, duhovnik in mučenec iz Reda manjših bratov Konventualov, ki je bil v vojni vihri zaradi vere strašno mučen in prišel v slavo Gospoda.
******
18. V Egiptu, smrt svetih mučencev: Štefana in Viktorja.
19. V Klervoju, smrt blaženega Gvaltérĳa, konverza, ki je slovel po nedolžnem
življenju, po ljubezni in nebeških videnjih, ter je v miru umrl.

9. ���
1. Spomin svetega Izaĳa, preroka, ki je bil v dneh Ozĳa, Jotama, Ahaza in Ezekija, Judovskih kraljev poslan, da razodene zvestega Gospoda in Rešitelja nevernemu in grešnemu ljudstvu v spolnitev obljube, ki jo je Bog prisegel Davidu. Poroča se, da je bil usmrčen kot mučenec od Judov pod kraljem Manasejem.
2. Dalje, spomin svetega Herma, katerega omenja blaženi apostol Pavel v pismu
Rimljanom.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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3. V Tebájdi (v Egiptu), sveti Pahómĳ, opat, ki se je kot pogan spreobrnil h krščanskemu življenju ob izkazovanju krščanske ljubezni vojakom, ki so bili zaprti v taborišču. Sprejel meniški habit od puščavnika Palémona. Po sedmih letih je
po božjem navdihu zgradil mnogo cenobitskih samostanov za sprejemanje bratov in napisal preslavno Pravilo za menihe po angelovem narekovanju.
4. V Perzĳi, svetih tristo deset mučencev.
5. V Vienni (v lyonski Galĳi, v današnji Francĳi), sveti Dionízĳ, škof.
6. V Cagli [kalji] na Flamínĳski cesti (v Marche, v Italĳi), smrt svetega Gerúncija, škofa v Cervii [červíji]. Ko se je vračal iz Rimske sinode, je bil baje prav tam
kruto ubit.
7.* V Vendôme [vendém] (pri reki Loiri [luári], v Francĳi), sveti Beat, duhovnik,
ki je živel puščavniško življenje.
8.* V kamaldulenskem samostanu Fonte Avellana (v Umbrĳi), blaženi Fortis Gabrielli, puščavnik.
9.* Pri mestu Monticchiello [montikjélo] (v Toskani), blaženi Beninkása de Monte Politiano, redovnik iz Reda servitov, ki se je umaknil v votlino gore Amiate na
senenskem polju, in tam živel spokorno življenje.
10.* V Londonu (v Anglĳi), blaženi Tomaž Pickering [pikering], mučenec, menih benediktinskega reda, mož iskrene preprostosti, ki je bil zlobno obtožen zarote proti kralju Karlu II., ter je mirno odšel za Kristusa v mučilnico v Tiburnu.
11. V mestu Nam-Đinh (v Vietnamu), sveti Jožef Đo Quang Hien, duhovnik in
mučenec iz Reda pridigarjev, ki je, vržen v ječo, spreobračal pogane h Kristusu in kristjane v veri potrjeval, dokler ni bil obglavljen po odloku cesarja Thieu
Tri.
12.* V Münchnu (na Bavarskem, v Nemčĳi), blažena Marĳa Terezĳa od Jezusa (Karolina) Gerhardinger, devica, ki je zelo previdno ustanovila Kongregacĳo
ubogih šolskih sester de Notre Dame.
13.* V koncentracĳskem taborišču Dachau (blizu Münchna na Bavarskem,
v Nemčĳi), blaženi Štefan Grelewski, duhovnik in mučenec, ki je po vojaški okupacĳi Poljske prejel slavni venec, izčrpan v ječi od hudih trpinčenj preganjalcev
Cerkve.
******
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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14. Pri mestu Nazianzu, rojstni dan za nebesa blaženega Gregorĳa, škofa, s priimkom Bogoslovec, ki je, kakor poroča sveti Hieronim, po vzornem škofovanju
na svoje mesto posvetil drugega škofa, sam pa je na svojem posestvu živel kot
menih.
15. V Carigradu, slavje svetega apostola Andreja, ko je bilo pod cesarjem Konstantinom preneseno njegovo sveto telo v to mesto, obenem z ostanki evangelista Luka in Timoteja, učenca svetega Pavla.
16. Na Portugalskem, smrt svetega Petra, meniha, ki je, čeprav brat kralja Alfonza, sprejel, po napovedi svetega Bernarda, v samostanu Alkobasa redovno obleko in se daroval sveti Devici Marĳi. Opravljal je nizka dela, ter vztrajal v treznosti in ponižnosti kot konverz do smrti.
17. V Klervoju, spomin blaženega Petra, konverza, ki je neizobražen vstopil
v spoznanje vednosti in moči Gospodove.

10. ���
1. Na ozemlju Hus, spomin svetega Joba, moža čudovite potrpežljivosti.
2. V Miri (v Líkĳi, današnji Turčĳi), sveti Dioskórides, mučenec.
3. V Lentini (na Sicílĳi), sveti: Alﬁj, Filadélﬁj in Cirínĳ, mučenci.
4. V Rimu ob Latinski cesti, sveti Gordĳán, mučenec, ki je bil pokopan v kripti,
v kateri so bile že prej shranjene relikvĳe svetega mučenca Epimáha.
5. Ravno tam, spomin svetih: Kvarta in Kvinta, mučencev.
6.* Na Irskem, sveti Komgál, opat, ki je ustanovil slavni samostan Bangor in je
bil preudaren oče in moder voditelj velike množice menihov.
7. Pri Tarantu (v Apúlĳi), sveti Katáld, škof in popotnik, ki je baje prišel iz Škotske.
8.* Pri Bourgesu [búržu] (v Akvitánĳi), sveta Solóngĳa, devica, ki se je baje predala mučeništvu, da je ohranila čistost.
9.* V Pontoisu [pontuáju] (pri Parizu, v Galĳi), sveti Viljem, duhovnik, angleške
narodnosti, ki je bil kot župnik goreč za duše in slaven po pobožnosti.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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10.* V Padovi (na Beneškem), blažena Beatrika d'Éste, devica, ki je ustanovila samostan Gemule na Euganejskih gričih in v kratkem življenju preživela trdo meniško pot.
11.* V Sieni (v Etrúrĳi), smrt blaženega Nikolaja Albergati, bolonjskega škofa, ki
je v mladosti vstopil v Kartuzĳanski red, potem pa bil posvečen za škofa. Zelo je
koristil Cerkvi s pastoralno gorečnostjo in apostolskimi poslanstvi.
12. V Montilli (v provinci Andalúzĳa, na Španskem), sveti Janez Avilski, duhovnik, ki je prehodil vso pokrajino Beatike, oznanjujoč Kristusa. Bil je po krivici obtožen herezĳe in vržen v ječo, kjer je spisal glavni del svojega duhovnega nauka.
13.* V Zagrebu (na Hrvaškem), blaženi Janez Merz, ki je vdan študĳu znanosti
in ustanove, in je nudil sĳajni zgled učitelja mladeničev, oprt na Kristusovo vero
in z laično aktivnostjo za napredek družbe.
14.* V Cremoni [kremóni] (v Italĳi), blaženi Henrik Rebuschini [rebuskíni], duhovnik iz Reda bolniških strežnikov redovnih klerikov, ki je z preprostostjo služil bolnim v bolnišnicah.
******
15. Istega dne, spomin svetega Petra, škofa, ki je bil kot opat samostana Tamié
izvoljen za škofa mesta Tarantaise [tarantéze] in je bil prisiljen sprejeti škofovsko službi po odloku generalnega kapitlja. Poln kreposti je vršil dela in čudeže
po vsej Francĳi in umrl v samostanu Belleveaux [belvó] pri Besançonu [besansónu]. Njegov praznik je pa papež Celestin III. ukazal obhajati na ta dan, ko je bilo
pokopano njegovo truplo.
16. V Rimu, smrt blaženega Kalepódĳa, mašnika in mučenca, pod cesarjem Aleksandrom, ki ga je dal umoriti z mečem in njegovo truplo vlačiti po mestu ter vreči v reko Tibero. Obglavljen je bil tudi konzul Palmácĳ z ženo, sinovi in z drugimi dvainštiridesetimi obojega spola, med katerimi je bil tudi senator Simplicĳ. Glave vseh teh je bilo ukazano obesiti na raznih krajih Rima v svarilo kristjanom.
17. V Vĳeru (na Brabantskem, v južni Belgĳi), smrt pobožnega Janeza, ki je iz kanonika postal menih in slovel po učenosti in svetosti.
18. V Španĳi, v mestu Leónu, spomin blažene Terezĳe, opatice samostana Grandfes. Le ta je sĳaj aragonskih kraljev, svojih prednikov, prekosila z lastnimi krepostmi.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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11. ���
1. V Bizaceni (v Afriki), sveti Majúl, mučenec iz Hadrumeta, ki je bil obsojen in
vržen zverem.
2. Ob Salarĳski cesti (ob dvaindvajsetem milniku, v Rimu), sveti Antím, mučenec, ki je bil zelo kreposten in goreč oznanjevalec vere. Vrgli so ga v reko Tibero, odkoder ga je rešil angel in prenesel v njegovo kapelico. Zatem so ga obglavili in je šel v nebesa kot zmagovalec.
3. V Bizáncu, sveti Mócĳ, duhovnik in mučenec.
4. V Vienni (v lyonski Galĳi, v današnji Francĳi), sveti Mamért, škof, ki je ob grozečem porazu v tem mestu ustanovitelj tridnevnih slovesnih litanĳ pred Gospodovim vnebohodom.
5. V Varennesu [varénu] (v pokrajini Langres, ravno tako v Francĳi), sveti Gengúlf.
6. V mestu Sauvigny [sóvinji] (v Burgúndĳi), smrt svetega Majóla, clunyjskega
[klinĳskega] opata, ki je, trden v veri, gotov v upanju, okrepljen s pristno ljubeznĳo, obnovil v Francĳi in Italĳi mnogo samostanov.
7.* V samostanu Esterp (v pokrajini Limoges [limóžu], v Francĳi), sveti Gvaltér,
duhovnik, ki je, poučen od otroštva za službo Bogu, kot rektor kanonikov blestel po krotkosti do bratov in ljubezni do ubogih.
8.* V Verrucchi-u [verúskĳu] (v Romagni [románji]), blaženi Gregor Celli [čéli],
duhovnik iz Reda puščavnikov svetega Avguština, ki je bil od bratov izgnan iz
samostana. Baje je umrl pri manjših bratih na gori Karneru.
9.* V Yorku (v Anglĳi), blažena mučenca: Janez Rochester [ročestr] in Jakob Walworth [valvórta], duhovnika in londonska kartuzĳanska meniha, ki sta bila pod
kraljem Henrikom VIII., zaradi zvestobe Cerkvi, obešena na verigah do smrti.
10. V Neaplju (v Kampánĳi), sveti Frančišek de Geronimo [džeronímo], duhovnik iz jezuitskega reda, ki se je dolgo časa posvečal ljudskim misĳonom in pastoralni skrbi zapuščenih.
11. V Cagliari [kalĳári] (na Sardínĳi), sveti Ignacĳ Lakónski, duhovnik iz kapucinskega reda, ki je neutrudljivo prosil miloščino po mestnih trgih in pristanišču, da je pomagal revežem v potrebah.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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12. V Saigonu (v Vietnamu), sveti Matej Le Van Gam, mučenec, ki je misĳonarje, ki so prišli iz Evrope, s svojo ladjo prepeljal v pokrajino. Bil je zasačen in po
enem letu prepeljan v ječo, ter bil obglavljen po dekretu cesarja Thieu Tri.
******
13. Spomin svetih: Ódona, Majóla, Odílona, Húgona in Petra Častitljivega, opatov Cluny-ja [klinĳa].
14. V Pontigny [pontinjí], smrt blaženega Gvisóna, katerega srečo po smrti je
njegov brat sveti Bernard razkril svojim menihom v Klervoju.
15. Isti dan, smrt pobožne Evlálĳe, device, katere pobožnost do svete Bogorodice je poplačala sama Devica Marĳa z zaupnim razgovorom.

12. ���
1. Sveta Nérej in Ahílej, mučenca, ki sta bila vojaka, kot poroča sveti papež Damaz. Toda spreobrnjena k pravemu Bogu sta odvrgla odlikovanja in kopja, zapustila vojake in pričevala za Kristusa in se veselila njegove zmage. Na ta dan
pa sta bila njuna trupla položena v Rimu v katakombe Domitíle na Ardeatinski
cesti.
2. Ravno tako v Rimu (ob Avrelĳski cesti ob drugem miljniku), sveti Pankrácĳ,
mučenec, ki je baje še kot mladenič umrl za Kristusovo vero. Pri njegovem grobu je sveti papež Simah zgradil veličastno baziliko in papež Gregor Veliki skrbel, da je bilo pogosto zbrano ljudstvo, ki so o njem dajali pričevanje. Na ta dan
se spominjamo njegovega pokopa.
3. V Galatzu (v Mésĳi, današnji Bolgarĳi), sveti Ciril, ki je skupaj s šestimi tovariši dokončal mučeništvo.
4. V Salamíni (na Cipru), sveti Epifánĳ, škof, ki se je odlikoval po veliki učenosti
in sveti znanosti, po gorečnosti za katoliško vero, po darežljivosti do revežev, ter
po svetosti življenja. Bil je slaven po moči čudežev.
5. V Agíri (na Sicílĳi), sveti Filip, duhovnik, rojen v Trákĳi.
6. V Trierju (v Nemčĳi), sveti Modoáld, škof, ki je zgradil cerkve in samostane
ali jih obdaril, ter ustanovil mnogo skupnost devic. Bil je pokopan poleg sestre
Severe.
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7.* V samostanu Marchiennes [maršĳén] (pri Cambrai-ju [kambréju], na ozemlju današnje Francĳe), sveta Rihtrúda, opatinja, ki je po nasilni smrti moža Adalbálda, po nasvetu Amánda, prejela sveto tančico in zelo razumno vodila nune.
8. V Bizáncu, sveti Germán, škof, slaven po nauku in krepostih, ki je z velikim
pogumom zavračal cesarja Leona Isauriškega, ki je izdal odlok proti svetim podobam.
9. V Kastílĳi (na Španskem), sveti Dominik, calceatenski [kalceatenski] duhovnik, v kraju, pozneje imenovanim po njegovem imenu, ki je za uporabo romarjem svetega Jakoba pri Compostelli [kompostélji] pripravljal pota in ceste, ter jih
s celicami in prenočišči, tamkaj zgrajenimi, podaril za njihove potrebe.
10.* V Bologni [bolónji] (v Emílĳi), blažena Imélda Lambertini, devica, ki je bila
v zgodnji mladosti sprejeta kot redovnica v Red pridigarjev (dominikancev). Še
zelo mlada je, po čudežnem prejemu Evharistĳe, nenadoma umrla.
11.* V Aveiru (na Portugalskem), blažena Ivana, devica, hči kralja Alfonza V.,
ki je večkrat zavrnila poroko. Raje je živela v Redu pridigarjev (dominikancev),
v družbi revnih, sirot in vdov.
******
12. Isti dan, smrt svetega Donizĳa, strica svetega Pankrácĳa, ki je bil poln nebeških darov, ljub Bogu in njega vreden, ter je v miru sklenil dni tega življenja.
13. Pri Liége-u [liéžu] (v Belgĳi), spomin blaženega Vérika, priorja samostana
Alue [ali], ki je po zgledu svetega Martina Tourskega [túrskega], katerega je posebno častil, ne samo enkrat slekel svojo obleko, da je pokril gole siromake.
14. Na Altenbergu (pri Kölnu), spomin blaženega Janeza, konverza, izrednega
po svetosti in preroštvu.
15. V Roymontu [ruamónu], spomin svetega Sulpícĳa, škofa mesta Bourgesa
[búrža].

13. ���
1. Na Portugalskem, blažena Devica Marĳa Fatimska, ki je v redu milosti premila mati, in stalno zaskrbljena zaradi težav ljudi, v Aljustrelu v trumah zbira vernike k molitvi za spreobrnjenje grešnikov in k skritemu spreobrnjenju src.
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2. V Maastrichtu [mástrihtu] (na ozemlju današnje Nizozemske), rojstvo za nebesa svetega Servácĳa, tongernskega škofa, ki se je pri mnogih koncilih, pri katerih so razpravljali o Kristusovi naravi, boril za pravo nicejsko veroizpoved.
3.* V Poitiersu [puatĳéju] (v Akvitánĳi, v Francĳi), sveta Neža, opatinja, ki jo je
sveti Germán Pariški posvetil z blagoslovom, in je zelo pobožno vodila samostan Svetega Križa.
4.* V kraju Goriano Sicoli [sikóli] (v Abruzzu [abrucu]), blažena Gema, devica,
ki je živela kot rekluza v neki zelo majhni celici poleg cerkve, od katere je mogla
videti samo oltar.
5.* V Comu [kómu] (v Lombardĳi), blažena Magdalena Albrici [albríči], opatinja iz Reda svetega Avguština, ki je zelo spodbujala gorečnost sester.
6. V La Puy-en-Velay-u [pĳán veléju], (v kraju Poitiers [puatĳé], v Francĳi), sveti Andrej Hubert Fournet [furné], duhovnik, ki je v času francoske revolucĳe kot
župnik, čeprav preganjan, krepčal vernike v veri. Nato, ko je bil Cerkvi vrnjen
mir, je ustanovil skupaj s sveto Elizabeto Bichier des Ages [bišĳé dezáž] Inštitut
hčera od Križa.
******
7. V Rimu, spomin svete Marĳe (ad Martyresi), ki ji je papež Bonifacĳ posvetil
cerkev v čast Marĳi in vsem mučencem.
8. Istega dne, spomin blaženega Múcĳa, duhovnika in mučenca, ki so mu najprej
v mestu Emboli zadali mnogo trpljenja in muk zaradi vere v Kristusa, nato pa so
ga odpeljali v Carigrad, kjer je umrl obglavljen.
9. V samostanu Les Dunnes [ledin] (v Flandrĳi), smrt blaženega Tomaža, meniha in mučenca, ki so ga krivoverci na Angleškem zgrabili zaradi katoliške vere,
za katero se je vztrajno boril, in ga kruto umorili.
10. V Chatillon sur Seine [šatiljónu sir sén], spomin na posebno zasluženje, o kateri poročajo, da je preblažena Bogorodica nasitila našega svetega očeta Bernarda z mlekom.

14. ���
1. Praznik svetega Matĳa, apostola, ki je sledil Gospodu Jezusu, od Janezovega
krsta do dneva, ko je bil vzet v nebesa; zato je bil po Gospodovem vnebohodu
od apostolov postavljen na mesto Juda, izdajalca, da bi prištet med dvanajstere,
postal priča vstajenja.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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2. V Azĳi (v današnji Turčĳi), sveti Máksim, mučenec, ki je bil baje kamenjan in
je izročil dušo Bogu v preganjanju cesarja Décĳa.
3. V Cimiezu [simĳéju] (v Provansi, v Francĳi), sveti Póncĳ, mučenec, na čigar
oznanjevanje in prigovarjanje sta se spreobrnila k Kristusovi veri dva Filipa, poveljnika. Sam pa je v času cesarjev Galĳéna in Valerĳána dosegel mučeniško palmo.
4. V Sirĳi, sveta mučenca: Viktór in Koróna, ki sta skupaj trpela v času cesarja
Antonína. Koróna, ki je bila zakonska žena nekega moža, je začela javno blagrovati Viktorja zaradi mučeniške stanovitnosti, ker je videla, da sta bila z neba poslana dva venca: eden Viktorju, drugi pa njej. Ko je to vsem gledalcem zatrjevala, so njo raztrgali med drevesi, Viktorja pa obglavili.
5. Na otoku Hĳosu, sveti Izidor, mučenec, ki je bil baje vržen v vodnjak, kateri je
bil v njegovi baziliki, in bolniki, ki so to vodo potem pili, so bili večkrat ozdravljeni.
6. V Ogleju (na Beneškem, danes v Friuli), sveta: Feliks in Fortunat, ki sta svoje
mesto okrasila s slavnim mučeništvom.
7. Na otoku Sardínĳi, spomin svetih mučenk: Juste in Heredíne.
8.* V Clermont-Ferrandu [klermón feránu] (v Akvitánĳi), sveti Aprúnkul, škof,
katerega je izgnal s langreskega sedeža Gundebáld, burgundski kralj. Ko je prišel v Clermont-Ferrand, je načeloval tamkajšnji Cerkvi.
9. Ravno tam, sveti Gal, škof, ponižen in krotak mož, ki je bil stric svetega Gregorja Tourskega [túrskega].
10.* V Lismore (na Irskem), sveti Kartág, škof in opat.
11.* V samostanu Fontenelle (v Névstrĳi, v Francĳi), sveti Erembért, nekdaj škof
v Toulousu [tulúzu], ki je potem živel po meniškem pravilu.
12.* V Santarém (na Portugalskem), blaženi Egídĳ de Vaozéla, duhovnik, ki je
v Parizu poučeval medicino. Živel je razbrzdano življenje. Ko je opustil posvetno življenje, je vstopil v dominikanski red in s solzami, molitvĳo in z odpovedmi odganjal vse skušnjave.
13.* V mestu Saint Mary of the Woods [sént meri of de wúds] (blizu Indianopolisa, v Združenih Državah Amerike), blažena Teodora (Ana Terezĳa) Guérin [gerén], devica iz Kongregacĳe sester od Previdnosti, rojena na Francoskem, ki je
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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vedno zaupala v Božjo previdnost, tudi v največjih težavah, ter usmiljeno skrbela za krajevno skupnost.
14. V mestu Bétharram (pri Pirenejih, v Francĳi), sveti Mihael Garicoits [gerikuát], duhovnik, ki je ustanovil Družbo duhovnikov misĳonarjev od Srca Jezusovega.
15. V Nizzi [níci] (na Monteferratu v Piemontu, v Italĳi), sveta Marĳa Dominika Mazzarello [macarélo], ki je s ponižnostjo, previdnostjo in sĳajno ljubeznĳo,
skupaj s svetim Janezom Boskom, ustanovila Inštitut hčera Marĳe Pomočnice za
vzgojo revnih deklet.
******
16. Istega dne, rojstni dan za nebesa svetega Bonifacĳa, mučenca, ki je pod Dioklecĳánom trpel pri mestu Tarzu in bil pokopan v Rimu ob Latinski cesti. Dolgo je živel v nečistosti, pa se je na božji opomin spokoril in ni le zapustil greha,
kateremu je bil vdan, temveč je skozi različne muke vneto hitel k palmi mučeništva.
17. Na Českem (v samostanu Zbraslav pri Pragi), trpljenje svetih menihov, ki so
jih husiti zaradi prave vere pobili.
18. V Klervoju, spomin blaženega Gerarda, priorja, slavnega po svetosti življenja.
18. V Koduinu (v južni Francĳi), smrt blaženega Petra, meniha, ki se je zelo trudil za sveto znanost in za vse kreposti.

15. ���
1. V Lampsacu (v Helespontu, v današnji Turčĳi), trpljenje svetih mučencev: Petra, Andreja, Pavla in Dionízĳa.
2. V Clermont-Ferrandu [klermón feránu] (v Akvitánĳi, na ozemlju današnje
Francĳe), sveta: Kásĳ in Viktorín, mučenca, ki sta baje trpela pod Hrokom, vojvodom Alamanov.
3. Na Sardínĳi, sveti Simplícĳ, duhovnik.
4.* V Larisi (v Tesálĳi, v Grčĳi), sveti Ahílej, s priimkom Čudodelnik, škof, ki je
bil prisoten pri Prvem nicejskem ekumenskem koncilu, in je z apostolsko gorečnostjo in zaznamovan z vsemi krepostmi, oznanjal evangelĳ poganskim ljudstvom.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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5.* V Autunu [óténu] (v lyonski Galĳi, v Francĳi), sveti Retícĳ, škof, katerega
omenja sveti Avguštin kot voditelja velike avtoritete v Cerkvi, in sveti Hieronim
kot odličnega razlagalca Svetega pisma.
6. V Etiopĳi, sveti Kaleb, ali kralj Elésbaan, ki je premagal Kristusove sovražnike, da je maščeval negranenske mučence. Poroča se, da je poslal kraljevski diadem v Jeruzalem, sam pa stopil v meniško življenje, kot se je zaobljubil in se
tako preselil k Gospodu.
7. V Se�empedi (v Marche, v Italĳi), sveti Severín, škof, po katerem je pozneje
mesto dobilo ime.
8.* V Bingenu (v Porenju blizu Münstra, na ozemlju današnje Nemčĳe), sveti
Rupert, ki je še kot mladenič odpotoval kot vojvoda ad limina Apostolorum. Ko
se je vrnil v svoje gospostvo, je zgradil več cerkva in samo devetnajstletni umrl
v Gospodu.
9. Pri Cordobi [kórdovi] (v pokrajini Andalúzĳi, v Španĳi), spomin svetega Vitesínda, mučenca, ki je iz strahu pred Mavri zapustil krščansko vero, toda ker je
kmalu zavrnil, da bi javno vršil njihovo češčenje, je bil ubit iz sovraštva do krščanske vere.
10. V Madridu (v Kastílĳi, v Španĳi), sveti Izidor, poljedelec, ki je skupaj s blaženo ženo Marĳo de la Cabeza [kabésa], neutrudno delal in potrpežljivo pobiral bolj nebeške kot zemeljske sadove. Postal je zgled zelo pobožnega krščanskega poljedelca.
11.* V Aix-u [éju] (v Provansi, v Francĳi), blaženi Andrej Abellon, duhovnik iz
Reda pridigarjev (dominikancev), ki je s potrpežljivostjo in modrostjo obnovil
disciplino pravila v samostanih, katere je vodil.
******
12. V Anglĳi, spomin blaženega Rikarda, opata, ki je bil najprej predstojnik v nekem grškem samostanu, od tam je odšel v fontanevsko samoto in tam izvedel
reformo cistercĳanov, ter zacvetel v sveti prenovi, kakor pravi v pismu o njem
sveti Bernard.
13. V Rosentalu (pri Mehelnu), spomin blažene Marjete, device, ki je izvršila mnogo ponižnih del in bila polna nebeških darov. Po smrti je tudi izprosila
zdravje opatinji, kakor ji je napovedala.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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16. ���
1. V Uzálu (v Afriki), spomin svetega Feliksa in Genádĳa, mučencev.
2. V Osimu (v Marche, v Italĳi), sveta Floréncĳ in Dioklecĳán, mučenca.
3. V Perzĳi, sveta mučenca: Abda in Ebediés, škofa, ki sta bila skupaj z osemintridesetimi tovariši ubita pod kraljem Šápurom II.
4. V vasi Bouhy [bují] (v pokrajini Auxerre [oksér], v Francĳi), sveti Peregrín,
mučenec, ki je bil prvi škof tega mesta.
5. V Numídĳi (v današnji Alžirĳi), spomin svetega Possídĳa, škofa v Guelmi, ki
je bil učenec in zvesti prĳatelj svetega Avguština, pri katerem je bil prisoten ob
umiranju, in je opisal njegovo preslavno življenje.
6. V Trierju (v lyonski Galĳi, v današnji Nemčĳi), sveti Fidol, duhovnik, ki je bil
ujet od Teodorika, kralja Arvernov, ko je ta pustošil. Toda od svetega opata Aventina je bil odkupljen in poučen o službi Bogu, in ga je baje nasledil.
7. Na Irskem, sveti Brendán, opat v Clonfertu, marljivi pospeševalec meniškega
življenja, o katerem se pripoveduje, da je slavno hodil po morju.
8. V Amiensu [amiénu] (v Névstrĳi), sveti Honorát, škof.
9.* V Británĳi, sveti Karantók, škof in kardiganski opat.
10. V Palestini, trpljenje svetih štiriinštiridesetih menihov, ki so bili ubiti z razkosanjem za vlade cesarja Heraklíja, ko so Saraceni vdrli v samostan Mar Saba.
11.* V Toulousu [tulúzu] (v Akvitánĳi), sveti Germérĳ, škof, ki se je trudil, da je
širil češčenje svetega Saturnína in obiskoval njemu izročeno ljudstvo.
12. V mestecu Gubbio (v Umbrĳi), sveti Ubáld, škof, ki je delal za prenovitev
življenja kleriške skupnosti.
13.* V Fermu (v Marche, v Italĳi), sveti Adam, opat samostana Svetega Sabina.
14.* V Bordeauxu [bordóju] (v Báskĳi, v Francĳi), sveti Simon Stock [stok], duhovnik, ki je bil najprej puščavnik v Anglĳi, nato je vstopil v Karmeličanski red,
katerega je sam čudovito vodil s posebno pobožnostjo do Device Marĳe.
15. V Janówu [janúvu] (pri mestu Pinsku pri reki Pripjat, na Poljskem), sveti Andrej Bobola, duhovnik in mučenec iz Jezuitskega reda, ki se je neprestano trudil
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.

Maj

215

za zedinjenje kristjanov, dokler ni bil zajet od vojakov in je rad dal s svojo krvjo
najvišje pričevanje vere.
16.* Pri Münchnu (na Bavarskem, v Nemčĳi), blaženi Mihael Woźniak [vožnjak],
duhovnik in mučenec, ki je bil pripeljan iz Poljske pod vlado, sovražno človeškemu dostojanstvu in veri, v koncentracĳsko taborišče Dachau, in se po mučenju
preselil v nebeško slavo.
17.* V mestu Drohobych (v Ukrajini), sveti Vital Vladimir Bajrak, duhovnik iz
Reda svetega Jozafata in mučenec, ki je prispeval sad za večnost z bojem za vero
pred preganjalci vere.
******
18. V severni Kilíkĳi, rojstni dan za nebesa svetih mučencev: Akvilína in Viktorĳána.
19. Blizu Čividala (v Furlandĳi), smrt svete Máksime, device, ki je slavna po
mnogih krepostih v miru zaspala.
20. V Sitoju, zadnje slovo blaženega Rajnolda, opata, ki ga je kot meniha v Klervoju postavil za svojega naslednika sam naš sveti oče Štefan, ko je bil odstavil
opata Gvidona.
21. V Himmerodu (na Nemškem), smrt blaženega Evstáhĳa, opata, ki je za plačilo svoje posebne pobožnosti do preblažene Device Marĳe prejel oznanilo z zagotovilom za svoje zveličanje in zveličanje svojih bratov.

17. ���
1. V Aleksandrĳi (v Egiptu), sveti Adrión, mučenec.
2. V Rimu na Stari Salarĳski cesti (v katakombah Bazile), sveti Viktor, mučenec.
3. V Nivedunu (na Donavi v Bolgarĳi, na ozemlju današnje Romunĳe), sveta
mučenca: Heraklíj in Pavel.
4. V prokonzularni Afriki, spomin svete Restitúte, device in mučenke.
5. V Vercelli-ju [verčélĳu] (v Ligúrĳi), smrt svetega Emilĳána, škofa.
6. V Villa Realu (pri Valencĳi, v Španĳi), sveti Paskal Baylónski, redovnik iz Reda
manjših bratov, ki je bil vedno vsem na razpolago. Z gorečo ljubeznĳo je stalno
gojil čaščenje skrivnosti presvete Evharistĳe.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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7. V mestu Gui-yang (v provinci Gui-žou, na Kitajskem), sveti Peter Liu Wenyuan, mučenec, ki je bil kot katehist zadavljen zaradi Kristusovega imena.
8.* V Casorii [kasórĳi] (blizu Neaplja v Kampánĳi, v Italĳi), blažena Julĳa Salzano [salcáno], devica, ki je ustanovila Kongregacĳo sester katehistinj od Presvetega Srca Jezusovega za krščanski pouk in širjenje pobožnosti do Evharistĳe.
9.* V mestu Orgosolo (na Sardínĳi, v Italĳi), blažena Antonĳa Mesina, devica in
mučenka, ki je stara šestnajst let bila predana delom Cerkve, in je branila svojo
čistost do smrti.
10.* V koncentracĳskem taborišču Oserlag (pri Irkutsku, v Siberĳi), blaženi Janez Ziatyk, duhovnik in mučenec iz Kongregacĳe presvetega Odrešenika (redemptoristov), ki je v času preganjanja vere zaslužil veselje v družbi pravičnih
v nebesih.
******
11. Na Toskanskem, spomin svetega Torpéta, mučenca. Pri cesarju Neronu je bil
v visoki službi, nato pa so ga na Neronov ukaz zaradi vere v Kristusa bili po glavi, nato strašno bičali, vrgli pred zveri, da bi ga požrle, pa se ga niso dotaknile,
in nazadnje je obglavljen dovršil svoje mučeništvo.
12. V Himmerodu (na Nemškem) spomin blaženega Gisilberta, opata, ki ni maral posvetne ljubezni, želel si je biti le zaničevan. Bog ga je tako poveličal, da je
celo mrtvega obudil.
13. V Vĳeru (na Brabantskem), smrt svetega Lovrencĳa, prvega tamkajšnjega
opata, ki je v trudu in trpljenju ustanovil samostan, pa je po enoletnem vladanju
odstopil, ker je bil raje podložnik, kakor predstojnik.

18. ���
1. Sveti Janez I., papež in mučenec, ki je bil poslan od arĳanskega kralja Teodoríha k cesarju Justinu v Konstantinopel, in je kot prvi od rimskih papežev daroval velikonočno daritev v tisti cerkvi. Ko se je od tam vrnil, ga je Teodoríh nevredno sprejel in vrgel v ječo. V Raveni v Flamínĳi je padel kot žrtev za Gospoda Kristusa.
2. V Saloni (v Dalmacĳi, v današnji Hrvaški), sveti Felícis, mučenec, v času preganjanja cesarja Dioklecĳana.
3. V Egiptu, sveti Dióskor, ki je, kot sin lektorja, po mnogih in različnih mučenjih
dopolnil mučeništvo z obglavljenjem.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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4. V Aleksandrĳi (ravno tako v Egiptu), sveti Potamón, Ortázĳ, Serapión, duhovniki, tovariši, mučenci.
5. V Ancíri (v Galacĳi, v današnji Turčĳi), sveti mučenci: Teódot in Tecúsa, njegova prĳateljica, Aleksándra, Klávdĳa, Faína, Evfrázĳa, Matróna in Julíta, device, katere je predsednik najprej prostituiral, potem pa so bile, s kamenji privezanimi na vratu, potopljene v močvirje.
6.* Na ozemlju Aargau (v današnji Švici), blaženi Burhárd, duhovnik, ki je kot
župnik vasi Beinwíle [bajnvil], s pastoralno vnemo čuval njemu izročeno čredo.
7. V Upsali (na Švedskem), sveti Erik IX., kralj in mučenec, ki se je v svojem kraljestvu posvečal modremu vladanju ljudstva in varovanju pravic žensk in je poslal na Finsko svetega škofa Henrika, da bi oznanil Kristusovo vero. Slednjič je
padel pod meči sovražnikov, ko je prisostvoval maši.
8.* V Toulousu [tulúzu] (pri reki Garonni, v Francĳi), blaženi Viljem, duhovnik
iz Reda puščavnikov svetega Avguština.
9. V Rimu, sveti Feliks Kantališki, redovnik iz kapucinskega reda, mož čudovite
strogosti in preprostosti, ki je štirideset let služil v redu in sejal mir in ljubezen.
10.* V Mergentheimu [mergnhajmu] (v Nemčĳi), blažena Blandína (Marĳa Magdalena) Merten, devica iz Kongregacĳe Uršulink, ki je združevala skrb za človeško in krščansko vzgojo deklic in odraščajočih s kontemplativnim življenjem.
11.* V koncentracĳskem taborišču Dachau (blizu Münchna na Bavarskem,
v Nemčĳi), blaženi Stanislav Kubski, duhovnik in mučenec, ki je v taborišču
v času vojne zaradi smrtonosnega plina izročil dušo Kristusu.
12.* V kraju Hartheim [harthajm] (blizu Linza, v Avstrĳi), blaženi Martin Oprzandek [opšadek], duhovnik in mučenec iz Reda manjših bratov, po narodnosti
Poljak, ki je ob istem času in na isti način prišel v nebesa.
******
13. Istega dne, smrt svetega Feliksa, škofa, ki je pod cesarjem Maksimĳanom, pri
mestu Spoletu v južni Itálĳi, dosegel mučeništvo.
14. V Klervoju, smrt blaženega Petra, opata, ki je bil slavnejši po nedolžnosti življenja in preprostosti srca, kakor po slavi kraljevske krvi Frančiška, čigar sin je
bil.
15. V Remeji (v Belgĳi), spomin blažene Marjete, device, ki je umrla že v letu
preizkušnje – noviciata, in je postala enaka ostalim, ki so prenašale težo dneva.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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19. ���
1. V Rimu na Kalistovem pokopališču (na Apĳski) cesti, sveti Urban I.,papež, ki
je po mučeništvu svetega Kalista osem let zvesto vodil rimsko cerkev.
2. Ravno tam, sveta mučenca: Parténĳ in Kalóger, ki sta pod cesarjem Dioklecĳanom izkazala sĳajno pričevanje za Kristusa.
3.* V Arrasu (v Névstrĳi, v Galĳi), sveti Hadulf, arraski in hkrati cameracenski
škof.
4. V Canterbury-ju [kentrberĳu] (v Anglĳi), sveti Dunstan [dansten], škof, ki je
bil najprej opat Glastonbury-ja, kjer je uvedel in pospeševal meniško življenje.
Na škofovskem sedežu v Worcestru, nato v Londonu, slednjič v Canterbury-ju
se je trudil, da je pospeševal slogo med menihi in nunami.
5.* V Firencah (v Etrúrĳi), blažena Humilĳána, iz Tretjega reda svetega Frančiška, ki je kot žena trdo ravnanje potrpežljivo in krotko prenašala. Ko je postala
vdova, se je vsa predala molitvi in delom ljubezni.
6. V Fumoni (blizu mesta Alatri, v Lácĳu), rojstvo za nebesa svetega Petra Celestína, ki je v Abruzzu [abrucu] živel kot puščavnik. Slaven po svetosti in čudežih, je bil izvoljen kot osemdesetletnik za rimskega papeža. Prevzel je ime Celestín V., toda še istega leta se je raje odpovedal papeški službi in se vrnil v samoto.
7. V trdnjavi blizu Tréguier-a [tregĳé] (v francoski pokrajini Bretánji), sveti Ivo,
duhovnik, ki je ohranjal pravičnost brez ozira na osebe, zaradi Kristusove ljubezni gojil slogo, branil zadeve otrok, vdov in ubožcev. Sprejemal jih je tudi
v svojo hišo.
8.* V Sieni (v Etrúrĳi), blaženi Avguštin, s priimkom Novelli, duhovnik iz Reda
puščavnikov svetega Avguština, ki je bil gojitelj prave ponižnosti in ljubitelj redovniškega pravila.
9.* V Granadi (v Španĳi), blažena mučenca: Janez de Cetina [setína], duhovnik,
in Peter de Dueňas [duénjas], redovnik iz Reda manjših bratov konventualov, ki
sta bila zaradi pričevanja za Kristusovo vero umorjena z roko samega mavrskega kralja.
10.* V Suzuti (na Japonskem), blaženi Janez od svetega Dominika Martínez, duhovnik in mučenec iz Reda pridigarjev, ki je bil zaradi Kristusa ubit v ječi.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.

Maj

219

11.* V Londonu (v Anglĳi), blaženi Peter Wright (vrajt), duhovnik in mučenec,
ki je izpovedoval vero katoliške Cerkve. Bil je sprejet v Družbo Jezusovo ter povišan v svete redove. V času republike je bil zaradi duhovništva odpeljan k mučenju v Tiburn.
12. V samostanu Fucecchio [fučékio] (v Toskani), sveti Teóﬁl iz Corte [korte],
duhovnik iz Reda manjših bratov, ki je zelo širil sveto samoto bratov in kazal veliko pobožnost do Gospodovega trpljenje in do Device Marĳe.
13. V Rimu, sveti Krispín iz Viterba, redovnik iz Reda manjših bratov kapucinov, ki je medtem, ko je tekal po gorskih vaseh, da izprosi miloščino, nepismene
učil temeljnih resnic vere.
14.* V morskem ustju pred Rochefortom [rošfórom] (v Francĳi), blaženi Janez
Krstnik Ksaver (Janez Ludvik) Loir [luá], duhovnik in mučenec iz kapucinskega reda, ki je bil v času francoske revolucĳe ujet pri osemdesetih letih zaradi duhovništva. Na ladji sužnosti so ga našli mrtvega s skrčenimi nogami.
15.* V Cartageni [kartahéni] (v Kolumbĳi), blažena Marĳa Bernarda (Veréna)
Bütler, devica, po rodu iz Švice, ki je ustanovila Kongregacĳo sester misĳonark
Frančiškank Marĳe Pomočnice.
16.* Blizu Münchna (na Bavarskem v Nemčĳi), v koncentracĳskem taborišču
Dachau, blaženi Jožef Czempiel [čempjel], duhovnik in mučenec, po rodu iz
Poljske, ki je, pridružen Kristusovi žrtvi, umrl v vojni, po mučenju s smrtonosnim plinom.
******
17. V Rimu, smrt svete Pudencĳáne, device, ki je mnogo trpela, preskrbela mnogim mučencem dostojen pogreb, ter zaradi Kristusa razdelila vse svoje imetje
med ubožce. Končno je zapustila zemljo in odhitela v nebo.
19. Istega dne, spomin blaženega Pudenta, senatorja, očeta omenjene device, ki
so ga krstili apostoli in je do smrti ohranil krstno nedolžnost.
20. Na Irskem, trpljenje svetih menihov: Pétrika in Malahĳe, ki so ju krivoverci
zaradi vere umorili.
21. V Sitoju, poveličanje blaženega Viljema, dvaindvajsetega opata tega samostana, ki je nekaj časa spretno vodil red, a se je nato vrnil v Klervo, v katerem je
naredil obljube in tam sveto umrl.
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22. V Kiraju, spomin blaženega Joahima iz Flore, opata in preroka, ki se je v nekaterih rečeh kot človek sicer motil, vendar je četrti lateranski cerkveni zbor razglasil svetost njegovega življenja in čudeže. Umrl je slaven v lepi starosti.
23. V samostanu Longpont, smrt svetega Petra, meniha, ki je bil iz slavnega pariškega pevca in profesorja izvoljen za škofa v Arrasu, in je rajši hotel biti tam skrit
pod mernikom, kakor pa biti postavljen na svetilnik Cerkve.

20. ���
1. V Akvíli (v Abruzzu [abrucu]), sveti Bernardin Sienski, duhovnik iz Reda
manjših bratov, ki je po trgih in mestih Italĳe oznanjal evangelĳ z besedo in zgledom, ter širil pobožnost do svetega Jezusovega imena. Neutrudno je, do poslednjega dne, z velikim uspehom nadaljeval službo pridigarja za zveličanje duš.
2. V Makedonĳi (danes Grčĳi), spomin svete Lídĳe Tiatírske, trgovke s škrlatom
v Filipih, ki je prva med vsemi verovala Evangelĳu, ko je poslušala pridigo svetega Pavla.
3. V Óstĳi (ob reki Tiberi, v Lácĳu), sveta Avrea, mučenka.
4. V Nîmesu [nímu] (v narbonenski Galĳi), sveti Bavdélĳ, mučenec, ki so ga zgrabili in ker ni hotel darovati malikom, in je kljub udarcem in mukam ostal trden
v Kristusovi veri, je prejel s smrtjo predragoceno mučeniško palmo.
5. V Ayaş (v Kilíkĳi, v današnji Turčĳi), sveti Talaléj, mučenec.
6.* V Cagliari [kalĳári] (na Sardínĳi), sveti Lucifer, škof, ki je kot neutrudljivi branitelj nicejske veroizpovedi od cesarja Konstantina veliko pretrpel, ter bil pregnan v izgnanstvo, nato pa se je vrnil na svoj sedež, kjer je umrl kot pričevalec.
7.* V Toulousu [tulúzu] (v narbonenski Galĳi), sveti Hilarĳ, škof, ki je zgradil
nad grobom svetega Saturnína, svojega predhodnika, majhno leseno baziliko.
8. Pri Bourgesu [búržu] (v Akvitánĳi, v Francĳi), sveti Avstregizíl, škof, ki se je
izkazal strežnika ljubezni zlasti pri ubogih, sirotah in obsojenih na obglavljenje.
9. V Brescii (v Lombardíji), sveti Anastázĳ, škof.
10. V Pávĳi (ravna tako v Lombardíji), sveti Teódor, škof, ki je v vojni vihri med
Franki in Langobardi tudi trpel izgnanstvo.
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11.* V Castagnetu [kastanjétu] (v Toskani), blaženi Gvído de Gherardesca [gerárdeska], puščavnik.
12.* V Perugii [perúdžĳi] (v Umbrĳi), blažena Kolúmba (Angela), devica, iz Pokore svetega Dominika, ki je delala za mir v mestu, razdeljenem po strankah.
13. V Seulu (na Koreji), sveti Protázĳ Chong Kuk-bo, mučenec, ki je krščansko
vero, katero je prej zapustil, zopet pridobil in izpovedoval v ječi med mučenjem
vse do smrti.
14.* V pokrajini Bo�icino Sera (blizu Brescie [brešje], v Italĳi), blaženi Arhangel
Tadini, duhovnik, ki je skrbel za pravice in dostojanstvo delavcev, predvsem za
socialno pravičnost, in je ustanovil Kongregacĳo sester delavk svete hiše iz Nazareta.
15.* V Milanu (v Lombardíji, v Italĳi), blaženi Alojzĳ Talamoni, duhovnik, ki je
vršil poklic vzgojitelja mladine in opravljal dolžnost z vso skrbjo in učinkovito
zavzetostjo.
******
16. V mestu Chartresu [šártru], spomin svetega Ivona, duhovnika in pričevalca.
17. V Rimu ob Salarĳski cesti, rojstni dan za nebesa blažene Bazile, device in mučenke, ki je bila kraljevskega rodu in je imela slavnega ženina. Njen zaročenec
pa jo je zatožil, da je kristjana. Cesar Galĳénus Avgustus je odločil naj, ali vstopi
v zakon ali pa bo usmrčena z mečem. Ko so jo o tem vprašali, je odgovorila, da
ima za ženina Kralja vseh kraljev in ker ni pristala, so jo prebodli z mečem.
18. V mestu Gentu (v Belgĳi), spomin blaženega Gvidona, škofa in kardinala, ki
je bil kot opat v Sitoju poklican v sveti zbor, in je v raznih poslanstvih, še bolj pa
s svojimi krepostmi koristil vsej Cerkvi.
19. Na Savojskem, smrt blaženega Vivĳana, prvega opata samostana Hautecombe [ótkomb], katerega se pohvalno spominja sveti Bernard v svojem pismu.

21. ���
1. Sveti Krištof Magallanes, duhovnik, in tovariši, mučenci, ki so bili v različnih
krajih Mehika preganjani zaradi krščanskega imena in katoliške cerkve. Pričali
so za Kristusa Kralja in dosegli venec mučeništva.
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2. V mestu Cezareji (v Mavretánĳi, v današnji Alžirĳi), sveti mučenci: Timotej,
Palĳ in Evtihĳ, diakoni, ki so si zaslužili mučeniško palmo, ko so pri omenjenem
mestu sejali Gospodovo besedo.
3. V Cezareji (v Kapadókĳi, v današnji Turčĳi), sveti Poliévkt, mučenec.
4. V Aleksandrĳi (v Egiptu), spomin svetih mučencev obeh spolov in drugih
šest, ki jih je pod cesarjem Konstantinom ob binkoštnih svetih dnevih arĳanski
škof Jurĳ ali kruto pobil, ali pa jim ukazal iti v pregnanstvo.
5.* V Vannesu [vanu] (v francoski pokrajini Bretánji), spomin svetega Paterna,
škofa, ki je bil od svetega Perpétua Tourskega posvečen za škofa baje prav na ta
dan, na prav tam sklicanem provincialnem koncilu.
6. Pri Nizzi [níci] (v Provansi), sveti Hospícĳ, rekluz, mož čudovite vzdržnosti,
ki je napovedal prihod Langobardov.
7. V Évori (na Portugalskem), sveti Máncĳ, mučenec.
8.* V Vienni (v Burgúndĳi, v Francĳi), sveti Teóbald, škof, ki je skozi štirideset
let proslavil tisti sedež, znamenit po ljubezni in pobožnosti.
9.* V Türku (na Finskem), sveti Heming, škof, ki je iz pastoralne gorečnosti obnovil cerkveno disciplino s sinodalnimi predpisi, pospeševal študĳ klerikov,
olepšal bogočastje in pospeševal mir med ljudstvi.
10.* Na višini pred Rochefortom [rošfórtu] (pri ustnju Francĳe), blaženi Janez
Mopinot, brat in mučenec Šolskih kristjanov, ki je v času francoske revolucĳe,
zaprt kot redovnik v umazani pisarni, umrl okužen od kuge.
11. V Marseille-u [marséju] (v Provansi, v Francĳi), sveti Karel Jožef Evgen de
Mazenod, škof, ki je, da bi evangeliziral revne, ustanovil misĳonarje Oblate Marĳe Brezmadežne, ter proslavljal s čednostmi, deli, govori in spisi Cerkev skoraj
petindvajset let.
******
12. V Cordobi [kórdovi] (na Španskem), smrt svetega Sekundina, mučenca.
13. V Klervoju, spomin blaženega Janeza, ki je iz priorja tega samostana postal
oskrbnik v Parizu in zatem opat v Aubes Pierres [obpĳéru]. Vrnil se je v svoj
prvi dom, da bi živel samo za Kristusa.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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14. Na Angleškem je pohitel k Gospodu blaženi Godrik, duhovnik in puščavnik, ki je polnih šestinšestdeset let živel v samoti pod vodstvom cistercĳanov in
je umrl slaven po mnogih zaslugah ter nebeških razodetjih.

22. ���
1. Sveta Rita, redovnica, ki je kot žena nasilnega moža potrpežljivo prenašala
njegovo divjost in ga spravila z Bogom. Potem, ko je izgubila moža in otroke, je
stopila v samostan Reda svetega Auguština v mestecu Cascia [káša] v Umbrĳi
in nudila vsem vzvišen zgled potrpežljivosti in skrušenosti.
2. V Afriki, sveta mučenca: Kast in Emílĳ, ki sta dopolnila svoje trpljenje z ognjem. Kot poroča sveti Ciprĳan, sta bila pri prvem napadu premagana, v drugem boju pa ju je Gospod naredil zmagovalca, da sta postala močnejša od ognja,
pred katerim sta se prvič vdala.
3. V Gumeneku (v Pontu, v današnji Turčĳi), sveti Bazílisk, škof in mučenec.
4. Na otoku Korsika, spomin svete Júlĳe, device in mučenke.
5.* Na ozemlju Aire-sur-le-Lys [ér sir lelis] (v Akvitánĳi), sveta Kvitérĳa, devica.
6. V Angouleme [angulémi] (ravno tako v Akvitánĳi), sveti Avzónĳ, ki je bil verjetno prvi škof tega mesta.
7.* V Limogesu [limóžu] (ravno tako v Akvitánĳi), sveti Lupus, škof, ki je podpisal ustanovitev samostana Solesme.
8.* V Parmi (v Emílĳi), sveti Janez, opat, ki je vzpostavil mnogo od nasvetov svetega Majóla iz Cluny-ja [klinĳa] za posvečevanje samostanske observance v svojem samostanu.
9. V Pistoji (v Etrúrĳi), sveti A�o, škof, ki je bil kot opat v Vallombrozĳánskem
redu, nato je načeloval pistojski cerkvi.
10.* V Firencah (ravno tako v Etrúrĳi), blažena Humilita (Rosána), ki je živela
z moževim dovoljenjem dvanajst let zaprta, potem je na prošnjo škofa zgradila
samostan Vallombrozĳánskega reda, kateremu je načelovala kot opatinja.
11.* V Londonu (v Anglĳi), blaženi Janez Forest, duhovnik in mučenec iz Reda
manjših bratov, ki je pod kraljem Henrikom VIII., zaradi obrambe katoliške edi… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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nosti na sodišču v Smithﬁeldu [smitfíldu], goreč v ognju, skupaj z lesenimi kipi,
dopolnil mučeništvo.
12.* V mestu Kori (na Japonskem), blažena duhovnika in mučenca: Peter od
Vnebovzetja, iz Reda manjših bratov, in Janez Krstnik Mahado, ki sta na skrivaj
vršila službo, in bila obglavljena zaradi sovraštva do krščanske vere.
13.* V Omuri (ravno tako na Japonskem), blaženi Matej iz Aríme, mučenec, ki
kot katehist ni hotel izdati nekega misĳonarja. Bil je mučen do smrti.
14. V Vietnamu, sveti Mihael Ho Đinh Hy, mučenec, ki je kot mandarin, cesarjev tovariš, in kot katehet, umrl po strašnem mučenju z obglavljenjem, ker je bil
ovaden kot kristjan.
15. V mestu An-Xá (v Vietnamu), sveti Dominik Ngon, mučenec, ki je bil, kot
družinski oče in poljedelec, naprošen od vojakov, da bi pohodil križ, a je nasprotno pokleknil in ga počastil. Ker se je pred sodnikom neustrašeno priznal za
kristjana, je bil takoj obglavljen.
16.* V Lucci [lúki] (v Etrúrĳi, v Italĳi), blažena Marĳa Dominika Bruna Barbantini, redovnica, ki je ustanovila Kongregacĳo sester strežnic bolnikov od svetega Kamila.
******
17. V Rimu smrt svetih Farstina, Timoteja in Venusta, mučencev.
18. V Sensu [sánu] (v Galĳi), smrt svetega Rómana, pričevalca.
19. V Auxerres [okséru] (v Galĳi), spomin svete Helene, device.
20. V Klervoju, smrt blaženega Klemena, meniha, ki se je po zgledu svetega Antona Puščavnika vidno bojeval zoper hudobnega duha in kot zmagovalec odšel
h Gospodu, poln zasluženj.
21. Pri mestu Aachen [áhn], spomin blažene Helzninde, opatinje samostana
Burtschild, ki se je že od zgodnje mladosti stanovitno odlikovala s sklepom devištva in pobožnosti.
22. V pariškem okraju, prenos telesa svetega Teobalda, opata iz Veaux de Cernay [vode serné], čigar ostanke častĳo ob binkoštni osmini ljudje v velikem številu.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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23. ���
1. V Kartágini (v današnji Tunizĳi), sveti mučenci: Lúcĳ, Montán, Julĳán, Viktorík, Viktor in Donacĳán, ki so zaradi vere in zvestobe, katerih so se naučili od
svetega Ciprĳana, pod cesarjem Valerĳánom dopolnili mučeništvo.
2. Spomin svetih mučencev, ki so bili v Kapadókĳi v preganjanju cesarja Maksimĳána usmrčeni, potem ko so jim polomili noge.
3. Ravno istega dne, spomin svetih mučencev, ki so bili v istem času v Mezopotamĳi umorjeni z obešenjem za noge, z glavo navzdol, z zadušitvĳo z dimom in
počasnim ognjem.
4. V Neaplju (v Kampánĳi), sveti Eféb, škof, ki je zelo sveto načeloval božjemu
ljudstvu in mu zvesto služil.
5. Pri Langresu (v lyonski Galĳi, v današnji Francĳi), trpljenje svetega Dezidérija, škofa, ki je baje videl mučiti svoje ljudstvo od Vandalov. Pristopil je k njihovemu kralju, da bi prosil za ljudstvo. Ta ga je ukazal takoj zadaviti in z veseljem
se je žrtvoval za njemu izročene ovce.
6. V nursínske pokrajini (v Umbrĳi), spomin svetega Evtíhĳa, opata, ki je, kakor
pripoveduje sveti papež Gregor Veliki, najprej živel samostansko življenje s svetim Floréncĳem in skrbel, da je mnoge privedel k Bogu, nato pa je sveto vodil sosednji samostan.
7. Ravno tam (pri Nursíni), sveti Spes, opat, ki je štirideset let s čudovito potrpežljivostjo prenašal slepoto.
8.* V Subiacu [subĳáku] (v Lácĳu), spomin svetega Honoráta, opata, ki je načeloval skupnosti, ki je prej pripadala svetemu Benediktu.
9.* V Nizzi [níci] (v Provansi), sveti Siágrĳ, škof, ki je zgradil samostan pri grobu svetega Póncĳa.
10. V Sinadi (v Frígĳi, danes v Turčĳi), sveti Mihael, škof, ki je kot mož miru gojil mir in soglasje med Grki in Latinci, toda zaradi čaščenja svetih podob je umrl
v izgnstvu daleč od domovine.
11.* Pri Gemboux-u [žembúju] (na ozemlju Liega [liéža] v Lotaríngĳi, v današnji Belgĳi), smrt svetega Giberta, meniha, ki je odložil vojaški pas in sprejel meniško disciplino. Zgradil je samostan na podedovani zemlji, ter sam živel meniško življenje v samostanu Gorze, v Lotaríngĳi.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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12. V Rimu, sveti Janez Krstnik de Rossi, duhovnik, ki je sprejemal najbolj zavržene in jih učil sveti nauk.
13.* V mestu Witowo (na Poljskem), sveta duhovnika in mučenca: Jožef Kurzawa in Vincencĳ Matuszewski [matuševski], ki sta bila umorjena od preganjalcev
Cerkve, ko je bila domovina nasilno podvržena tuji oblasti.
******
14. V Klervoju, spomin blaženega Viljema, meniha, ki si je s stalnim premišljevanjem in čaščenjem preblažene Device Marĳe zaslužil videti nebeške skrivnosti.
15. Prav tam, smrt blaženega Tecelína, konverza, ki ga je ganil zgled svetega Bernarda, njegovega rodnega sina, da si ga je kot starček izbral za duhovnega očeta in mu zvesto sledil.

24. ���
1. Spomin svetega Mánaena, ki je bil vzgojen s četrtim oblastnikom Herodom.
V Antiohĳski Cerkvi je bil učitelj in prerok po milosti Nove Zaveze.
2. Ravno tam, spomin svete Ivane, žene Huza, Herodotovega oskrbnika, ki je
skupaj z drugimi ženami pomagala Jezusu in apostolom s svojim premoženjem
in je na dan Gospodovega vstajenja našla kamen odvaljen od groba in to sporočila apostolom.
3. V Listri (v Likaónĳi), sveti mučenci: Zóel, Servilĳ, Feliks, Silvan in Diokl.
4.* V Trstu (v Istri), sveti Sérvul, mučenec.
5. V Nantesu [nántu] (v lyonski Galĳi, v Francĳi), sveta brata: Donacĳán in Rogacĳán, mučenca, o katerih je eden baje prejel krst, drugi pa je bil katehumen;
v poslednjem boju pa je Donacĳán brata poljubil in molil k Bogu, da bi zaslužil
biti očiščen s krvjo, ker ni mogel biti omočen v sveti krstni kopeli.
6. V Filippopoli (v Trákĳi, danes v Plodivu v današnji Bolgarĳi), spomin svetih
osemintridesetih mučencev, ki so bili baje obglavljeni v času cesarjev Dioklecĳana in Maksimĳana.
7. V lerinskem [lerénskem] samostanu (v Provansi), sveti Vincenc, duhovnik in
menih, ki je bil zelo slaven po krščanskem nauku in svetosti življenja, in prizadeven v trudu za napredek duš v veri.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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8. Na gori Mirabile (v Sirĳi), sveti Simeon Stilita mlajši, duhovnik in puščavnik,
ki je živel na stebru v pogovoru s Kristusom. Sestavil je različne razprave o asketiki in je bil obdarovan z velikimi karizmami.
9.* V Piacenzi [pĳačénci] (v Emílĳi), blaženi Filip, duhovnik iz Reda puščavnikov svetega Avguština, ki je uporabljal železno verigo, da je bolj ostro pokoril
meso.
10.* V Maroku, blaženi Janez de Prado, duhovnik in mučenec iz Reda manjših
bratov, ki je bil poslan v Afriko, da bi nudil duhovno pomoč kristjanom, ki so
prišli v suženjstvo v kraljestvu nevernikov. Toda prĳet, je pred tiranom Mulay
al-Walid trdno priznal vero v Kristusa, in je na njegov ukaz končal mučeništvo
v ognju.
11. V Seulu (v Koreji), sveti mučenci: Avguštin Yi Kwang-hon, v katerega hiši so
brali sveto pismo, Agata Kim A-gi, družinska mati, ki je v ječi prejela krst, in sedem tovarišev, ki so bili zaradi krščanskega imena vsi hkrati obglavljeni.
12.* V mestu Saint Jacinth [sént džesínt] (v Kanadi), blaženi Ludvik Zeﬁrín Moreau [moró], škof, ki je v različnih delih pastoralne oskrbe samega sebe prepričeval, da je goreče čutil s Cerkvĳo.
******
13. V mestu Óstĳi (v Italĳi), rojstni dan za nebesa svetega Vincencĳa, mučenca.
14. V Klervoju, spomin blaženega Godvina, meniha, ki je iz znamenitega svetnega zdravnika postal dušni in telesni zdravnik v samostanu.
15. V Vĳeru (na Brabantskem, v južni Belgĳi), smrt blaženega Viljema, meniha,
ki je z zaničevanjem bogastva in plemenitega rodu, s ponižnostjo in uboštvom
zaslužil, da je bil po smrti povišan.

25. ���
1. Sveti Beda Častitljivi, duhovnik in cerkveni učitelj, ki je kot Kristusov služabnik, od osmega leta ves čas življenja v istem samostanu, preživel v Jarrowu
[džerovu] v Northúmbrĳi na Angleškem. Premišljeval je in razlagal sveto pismo
in se je rad, ob redovni disciplini in vsakdanji skrbi za petje v cerkvi, učil, ali učil
druge ali pisal.
2. V Salermu (v Kampánĳi, v Itálĳi), sveti Gregor VII., papež, ki je kot nekoč Hildebrand živel kot menih, in je z mnogimi papeškimi poslanstvi pomagal pri
obnovi Cerkve. Povišan na Petrov sedež, je z veliko oblastjo in odločnostjo za… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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hteval svobodo Cerkve pred oblastniki in pogumno branil svetost duhovništva,
zato je bil prisiljen oditi iz Rima in je umrl v izgnanstvu.
3. V Firencah (v Etrúrĳi), sveta Marĳa Magdalena de Pazzi [páci], devica iz Karmeličanskega reda, ki je živela skrito življenje molitve in odpovedi in za prenovo Cerkve goreče molila. Obdarovana od Boga z mnogimi darovi je odlično vodila sestre k svetosti.
4. V Atelli (v Kampánĳi), sveti Kanĳón, škof in mučenec.
5. V Milanu (v Ligúrĳi), spomin svetega Dionízĳa, škofa, katerega je arĳanski cesar Konstancĳ zaradi katoliške vere izgnal v Armenĳo in tam je v pravem pomenu besede mučeniško izdihnil dušo.
6. V Firencah (v Etrúrĳi), sveti Zenóbĳ, škof.
7. V samostanu Mantenay [mantené] (pri Troyesu [tróju], v Francĳi), sveti León,
opat.
8. V Anglĳi, sveti Aldhelm, škof, ki je bil slaven po znanju in spisih. Kot malmesbury-ski opat je bil kot prvi med zahodnimi Saksoni posvečen za scirenbury-skega škofa.
9. V Penalbi (v španski Astorgi), sveti Gennádĳ, ki je iz opata postal škof istega
sedeža. Bil je svetovalec kraljev, toda iz želje po samostanu se je odpovedal škofovskemu dostojanstvu, da je preostala leta preživel kot menih, včasih kot samotarec.
10.* V Villamagni [viljamanji] (blizu Firenc, v Ertrúrĳi), spomin blaženega Gerarda Meca�i [mekáti], ki je pridno sledeč zgledu svetega Frančiška, razdelil
svoje premoženje ubogim, se umaknil v puščavo in se trudil, da je iz ljubezni do
Kristusa sprejemal romarje in pomagal bolnim.
11.* Pri Montesantu (v Marche, v Italĳi), smrt svetega Gérĳa, ki je bil nekoč grof
iz Lunate, in je živel samotarsko življenje in umrl na svetem romanju.
12.* V Faenzi [faénci] (v Romagni [románji]), blaženi Jakob Filip (Andrej) Bertoni, duhovnik iz Reda servitov, ki je bil znamenit po daru solz in skrajne ponižnosti.
13. V Vietnamu, sveti mučenec Peter Đoan Van Van, ki je kot katehet in oskrbnik župnĳe Bau No pod cesarjem Tu Đuc potrdil kot osemdesetletni stanovitnost v veri s krvjo.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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14. V Parizu (v Galĳi), sveta Magdalena Soﬁja Barat, devica, ki je ustanovila
Družbo od svetega Srca Jezusovega in se zelo trudila za krščansko vzgojo deklic.
15. V kraju Munjonjo (v Ugandi), sveti Dionízĳ Ssebuggwawo, mučenec, ki je pri
sedemnajstih letih kralju Mwanga, ki ga je vprašal, pritrdil, da je učil dva dvorjana temelje krščanske vere. Bil je preboden s sulico od samega kralja.
16. V mestu Catatlán [katat lán] (na guadalajarskem [guadalhárskem] ozemlju
v Mehiki), sveta duhovnika in mučenca: Krištof Magallanes [magaljánes] in Avguštin Caloca [kalóka], ki sta v Mehiškem preganjanju dosegla venec ob zaupanju v Kristusa Kralja.
17.* V mestu Javas (v Moldávĳi), v koncentracĳskem taborišču, blaženi Nikolaj
Cehelskyj, duhovnik in mučenec, ki je pod vlado, ki je preganjala vero, z močjo
vere premagal mučenje trpljenja zaradi vere.
******
18. V Anglĳi, smrt blaženega Gilberta iz Hoylland [hojlénda], opata samostana
Swineshead [svajnhed], ki je s svojim življenjem in pisanjem posnemal našega
svetega očeta Bernarda.
20. Na Kornelĳski gori (pri Lieges-u [liéžu], v Belgĳi) spomin na postavitev praznika svetega Rešnjega Telesa, za kar si je prizadevala sveta Juliana, priorica tega
samostana.

26. ���
1. Spomin svetega Filipa Nerĳa, duhovnika, ki je v Rimu ustanovil Oratorĳ, da
bi reševal mladeniče od zlega. V oratorĳu so se vadili v duhovnem branju, petju
in delih ljubezni, in blestel je v ljubezni do bližnjega, v evangeljski preprostosti,
v veselem razpoloženju, v največji vnemi in v gorečem služenju Bogu.
2. Ravno tako v Rimu, sveti Elevtérĳ, papež, kateremu so tedaj pisali preslavni
lyonski mučenci v verigah plemenito pismo o varovanju miru v Cerkvi.
3. Ravno tako v Rimu v Priscilinih katakombah (na Novi Salarĳski cesti), sveti
Simétrĳ, mučenec, in dvaindvajset drugih mučencev.
4. V Todi (v Umbrĳi), svete mučenke: Felicísima, Heraklĳa in Pavlina.
5. Na auxerrskem [oksérskem] ozemlju v Galĳi, trpljenje svetega Priska, mučenca, in njegovih tovarišev.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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6. V Canterbury-ju [kentrberĳu] (v Anglĳi), smrt svetega Avguština, škofa, katerega spomin obhajamo jutri.
7. V lyonski pokrajini (v Francĳi), trpljenje svetega Dezidérĳa, škofa vienenskega, katerega je kraljica Brunehílda najprej poslala v izgnanstvo, potem pa je bil
na njen ukaz obsut s kamenjem in ovenčan z mučeništvom, ker jo je karal zaradi krvoskrunske poroke in drugih pregreh.
8.* V samostanu Svetega Pápula, v Galĳi, sveti Berengar, menih.
9.* V kraju Vanci (v Provansi, v Galĳi), sveti Lambért, škof, ki je bil prej lerinski
menih. Skrbel je za uboge in ljubil uboštvo.
10.* V Sieni (v Etrúrĳi), blaženi Frančišek Patrizi [patríci], duhovnik iz servitskega reda, ki je s čudovito gorečnostjo skrbel za pridiganje, vodstvo duš in spovedovanje.
11.* V Pistoji (ravno tako v Etrúrĳi), blaženi Andrej Franchi [fránki], škof, ki je
kot prior Reda pridigarjev [dominikancev] po črni kugi obnovil redovno življenje v samostanih te pokrajine in je v svojem mestu potrdil Bratovščino spokornikov za pospeševanje miru in usmiljenja.
12. V Quitu [kítu] (v Ekvadorju), sveta Marĳa Ana od Jezusa de Paredes, devica,
ki je posvetila življenje Kristusu v Tretjem redu svetega Frančiška in zbrala moči
za pomoč revnim ubožcem ali črnkam.
13. V mestu Fu-žou (v kitajski provinci Fu-jian), sveti Peter Sans y Jordá [hordá],
škof in mučenec iz Reda pridigarjev (dominikancev), ki je bil ujet skupaj z drugimi duhovniki in po dolgi poti v verigah peljan k sodišču. Na kraju mučenja je
pokleknil ter, ko je odmolil, rad nastavil vrat sekiri.
14. V Seulu (v Koreji), sveti Jožef Chang Song-jib, mučenec, ki je vršil farmacevtsko obrt. Ko je postal kristjan, je bil vklenjen v verige in ob največjem mučenju
umrl.
15. V mestu Đong Hoi (v Vietnamu), sveta mučenca: Janez Đoan Trinh Hoan,
duhovnik, in Matej Nguyen Van Phuong, ki je kot družinski oče in katehet, nudil tovarišu v mučeništvu stanovanje. Oba hkrati sta bila zaradi vere pod cesarjem Tu Đuc mučena in grozovito obglavljena.
16. V kraju Munjonjo (v Ugandi), sveti Andrej Kaggwa, mučenec, ki je načeloval
pianistom kralja Mwanga in bil njegov prĳatelj. Ko je komaj spoznal Kristusa, je
že učil pogane in katehumene evangeljski nauk, in bil zato kruto umorjen.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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17. V kraju Ttaka Jiunge (ravno tako v Ugandi), sveti Poncĳán Ngondwe, mučenec,
ki je že v začetku preganjanja prejel krst kot kraljevski družabnik in bil nato kmalu
vržen v ječo. Medtem, ko je bil za vrat voden, ga je prebodel krvnik s sulico.
******
18. V Atenah (v Grčĳi), rojstni dan za nebesa svetega Kvadrata, učenca apostolov in škofa, ki je v času Hadrĳanovega preganjanja s svojo vero in delavnostjo
zbral prestrašeno in razpršeno cerkveno občino. Spisal je tudi knjigo v obrambo
katoliške vere, ki je polna vere in izpričuje apostolski nauk.
19. V mestu Reimsu [rejmu] (v Francĳi), smrt blaženega Henrika, nadškofa, ki
je bil brat svetega francoskega kralja Ludvika VII. in je postal menih v Klervoju.
Iz redovnika je postal škof v mestu Beauvais [bové], za tem v Reimsu. Vedno in
povsod je živel enako ponižno, da si je zaslužil večno slavo.
20. Na Portugalskem, spomin blaženega Rolanda, meniha, ki je dobil od Boga
pet talentov in je v samostanu še pet drugih pridobil.

27. ���
1. V Anglĳi, sveti Avguštin, canterbury-ski [kentrberĳski] škof, ki je bil skupaj
z drugimi menihi od svetega papeža Gregorja Velikega poslan za oznanjevanje
božje besede angleškemu narodu, katerega je Edilbert, kralj Kancĳe, velikodušno sprejel. Posnemal je življenje prvotne Cerkve, spreobrnil h krščanski veri samega kralja, ter v tej ustanovil deželi nekatere škoﬁjske sedeže. Šestindvajstega
maja pa je umrl.
2. Pri Mirni v Slovenĳi spomin blaženega Aloizĳa Grozdéta, mučenca, člana Katoliške akcĳe ter voditelja Marĳine kongregacĳe in vnetega častilca Evharistĳe
ter Jezusovega in Marĳinega Srca. Njegovo dosledno in vzorno krščansko življenje je bilo zakoreninjeno v zakramentu sprave in v evharistĳi. Pod krivo obtožbo
so ga dne prvega januarja 1943 pri starosti dvajsetih let umorili partizani iz prezira do vere. Istega dne je prejel sveto obhajilo v Stični.
3. V Silistri (v Mézĳi, v današnji Bolgarĳi), sveti Júlĳ, mučenec, ki je bil v času
preganjanja, ko je bil veteran in odslužen vojak, ugrabljen od služabnikov in izročen predsedniku Máksimu. V njegovi navzočnosti je onečastil malike in stalno častil Kristusovo ime. Bil je kaznovan z obglavljenjem.
4. Na Nomentanski cesti (pri šestnajstem miljniku od mesta Rima), sveti Restitút, mučenec.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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5. V Orange-u [oránžu] (v Provansi, v Francĳi), sveti Evtrópĳ, škof, čigar življenje, poveličano s čednostmi in čudeži, je popisal škof Verus.
6. V Würzburgu [vircburku] (v Frankónĳi, v Nemčĳi), sveti Bruno, škof, ki je obnovil stolnico, prenovil duhovščino in pridigal ljudstvu o Svetem pismu.
7.* V samostanu Montsalvy (pri Clermont-Ferrandu [klermón feránu], v Akvitánĳi), sveti Gausbért, duhovnik in puščavnik, po katerega delu je postal tisti
kraj, prej strašen, gostišče za sprejemanje romarjev.
8.* V mestu Dryburne [drajbérnu] (pri Durhamu [darhemu], v Anglĳi), blaženi
duhovniki in mučenci: Edmund Duke [djúk], Rihard Hill, Janez Hogg in Rihard
Holiday [holidej], ki so, ob vrnitvi v domovino iz Kolegĳa za Angleže v Reimsu,
bili samo zaradi duhovništva obešeni na mučilo pod kraljico Elizabeto I.
9. V Seulu (v Koreji), sveti mučenki: Barbara Kim, vdova, in Barbara Yi, devica,
stara petnajst let, ki sta bili zaprti v ječi, ter umrli zaradi kuge.
10. V kraju Nakiwubo (v Ugandi), sveti Atanázĳ Bazzekuke�a, mučenec, ki je bil
pred kratkim krščen kot mladenič iz kraljevske hiše. Medtem, ko so ga vodili na
kraj mučenja, ker je sprejel z drugimi Kristusovo vero, je prosil krvnike, da bi ga
takoj ubili. Preboden je dopolnil mučeništvo.
11. V mestu Lubawo (ravno tako v Ugandi), sveti Gonzága Gonza, mučenec, ki
je bil kraljevski služabnik. Medtem ko je bil zvezan na nogah, je bil voden na grmado. Preboden je bil od krvnikov s sulicami.
******
12. V artoiskem [artuáskem] okraju, smrt svetega Ragnúlfa, mučenca.
13. Istega dne, prenos telesa svetega Maksimĳana, opata in pričevalca.
14. V Bonvalu (blizu Lyona, v južni Francĳi), spomin blaženega Janeza, opata, ki
je s svojimi poučnimi govori spreobrnil veliko krivovercev.
15. Na Saškem (v severni Nemčĳi), smrt blaženega Rudolfa, konverza, ki je v samostanu Luka veliko premolil in bil vreden videt štirinajst sobratov pribitih na
križ, in se jim v slavi pridružiti.
16. Na Škotskem, spomin svetega Anzelma, prvega opata samostana Kiloss.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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28. ���
1. V Korintu (vAháji, v Grčĳi), sveta Helikónida, mučenka, ki v času cesarja Gordĳána pod načelnikom Perénĳom, nato pod njegovim naslednikom Justinom,
mnogo trpela. Slednjič je dopolnila mučeništvo z obglavljenjem.
2. V Chartresu [šártru] (v lyjonski Galĳi, v Francĳi), sveti Karáun, mučenec, ki je
dosegel mučeništvo z obglavljenjem.
3. V Urgellu [urheljú] (pri Tarragóni v Španĳi), sveti Just, škof, ki je alegorično
razložil Visoko pesem in bil navzoč na španskih koncilih.
4. V Parizu (v Galĳi), sveti German, škof, ki je bil, prej kot opat samostana svetega Simforĳána Autunskega [óténskega], poklican na pariški sedež, obdržal je
način meniškega življenja in gojil plodovito skrb za duše.
5.* V samostanu Gellone [žilán] (pri Narbonnu v Galĳi), sveti Viljem, menih, kij̧e
bil na cesarskem dvoru slavnejši od vseh, iz ljubezni pa se je pridružil svetemu
Benediktu iz Aniána in oblekel meniški habit z veliko zvestobo redu.
6.* V Canterbury-ju [kentrberĳu] (v Anglĳi), blaženi Lanfránk, škof, ki je kot
becski menih v Normandíji ustanovil slavno šolo in proti Berengárĳu razpravljal o resničnosti Telesa in Krvi Kristusa v zakramentu. Pozneje je bil povišan na
kantuarĳski sedež in se trudil obnoviti cerkveno disciplino v Anglĳi.
7.* V Pisi [pízi] (v Etrúrĳi), sveta Ubaldéska, devica, ki je od šestnajstega leta do
smrti stalno opravljala, skozi petinpetdeset let, v bolnici dela usmiljenja.
8.* V Garfagnani [garfanjáni] (pri Castelnuovu, v Toskani), blaženi Herkulán da
Piegaro, duhovnik iz Reda manjših bratov, ki je bil odličen pridigar v strogosti
življenja in je slovel po dolgotrajni vzdržnosti in po čudežih.
9.* V Londonu (v Anglĳi), blažena Marjeta Pole [poul], družinska mati in mučenka, ki se je, kot groﬁca v Salisbury-ju [seliberĳu] in mati kardinala Reginalda,
v ječi Torre, pod kraljem Henrikom VIII., katerega divorcĳ je zavračala, po obglavljenju odpočila v Kristusovem miru.
10.* V Firencah (v Etrúrĳi), blažena Marĳa Jerneja Bagnesi [banjézi], devica, sestra Pokore svetega Dominika, ki je skoraj petinštirideset let prenašala mnoge in
zelo hude bolečine.
11.* V Londonu (v Anglĳi), blaženi duhovniki in mučenci: Tomaž Ford, Janez
Shert [šért] in Robert Johnson [džonsn], ki so bili po krivem osumljeni zarote
proti kraljici Elizabeti I. in obsojeni na smrt, in v Tiburnu hkrati obešeni.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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12. V kraju Cho Quán (v Vietnamu), sveti Pavel Hanh, mučenec. Ker je pozabil na
krščansko moralo, je vodil tolpo tatov Toda pod cesarjem Tu Đuc je ujet priznal,
da je kristjan. Nobeno prilizovanje, in tudi ne bičanje ali mesarjenje s kleščami, ga
ni odvrnilo od vere. Bil je obsojen na smrt s slavnim mučeništvom obglavljenja.
13.* V Sachsenhausenu (v Nemčĳi), blaženi Ladislav Demski, mučenec, po narodnosti Poljak, ki je ki je pred pristaši, ki zanikajo ves nauk o človeškem in krščanskem dostojanstvu, tega branil, in je hudo mučen umrl v koncentracĳskem
taborišču.
14.* V mestu Dzialdowo (na Poljskem), blaženi Anton Julĳan Nowowiejski, škof
v Plocku, ki se je v istem viharju sovražnikov, zaprt v koncentracĳskem taborišču, preselil k Gospodu izmučen od lakote in strašnih mučenj.
******
15. Na Sardínĳi, smrt svetih mučencev: Emilĳa, Feliksa, Priama in Lucĳana.
16. V samostanu Sedlec (na Češkem), trpljenje svetih menihov, ki so jih husiti
umorili zaradi katoliške vere skupno s kartuzĳani.
17. Na Portugalskem, spomin blažene Helene, device, ki je vneto častila in posnemala svetega Bernarda.
18. V Belgĳi, smrt blaženega Petra iz Les Dunnesa [ledina], konverza, ki je mrtvil svoje telo s strogim postom in se odlikoval s preroškim darom.

29. ���
1. V Antiohĳi (v Sirĳi), sveti Hesíhĳ Palatín, mučenec, ki je ob Dioklecĳanovem
preganjanju slišal ukaz, da naj odloži vojaški pas, kdor koli ne žrtvuje malikom.
Takoj je odpel vojaški pas, zato je bilo ukazano, da se vrže v reko Orontés, z ogromnim kamnom privezanim na desnico.
2. V Trierju (v belgĳski Galĳi), sveti Maksimín, škof, ki je kot neustrašen branilec
prave vere proti arĳancem, bratsko sprejel svetega Atanázĳa Aleksandrĳskega in
druge izgnane škofe. Pozneje sam izgnan iz sedeža, je umrl v Poitierski domovini.
3. V Val di Non (pri Tridentu), sveti mučenci: Sisínĳ, diakon, Martírĳ, lektor, in
Aleksander, ostiarĳ, ki po rodu Kapadočáni so zgradili cerkev in uvedli v deželo hvalnice in speve v Božjo slavo in potem, ko so odstranili poganska svetišča,
so jih umorili.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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4. V Ravenni (v Flamínĳi), sveti Eksuperáncĳ, škof, ki je tej Cerkvi modro načeloval, v času, ko se je kralj Odoáker polastil Italĳe in tega mesta.
5. V Milanu (v Ligúrĳi), sveti Senátor, škof, katerega je sveti papež Leon Veliki še
kot duhovnika poslal v Carigrad.
6.* V Masónu (v Burgúndĳi), sveti Gerard, ki je bil najprej menih, nato izvoljen
za škofa, slednjič je živel v gozdu samotarsko življenje.
7.* V Pisi [pízi] (v Etrúrĳi), sveta Bona, devica, ki je pogosto pobožno romala
v Sveto Deželo, Rim in Kompostelo.
8.* V Avenióni (blizu Toulousa [tulúza], v Galĳi), blaženi Viljem Arnaud [arnó]
in deset tovarišev, ki so se, povezani v službi za Kristusovo vero in pokorščino
rimski Cerkvi, uprli sramoti katarcev. Zvĳačno presenečeni so v noči Gospodovega Vnebohoda padli pod meči, pojoč enoglasno »Te Deum«.
9.* V Pisi [pízi] (v Etrúrĳi), blažena Gerardéska, vdova, ki je celico, blizu kamaldulenskega samostana Svetega Sabina, napolnila s hvalnicami in pogovorom z Gospodom.
10.* V Yorku (v Anglĳi), blaženi Rihard Thirkeld, duhovnik in mučenec, ki je bil
obsojen na smrt pod kraljico Elizabeto I., ker je bil duhovnik in je mnoge spravil
s katoliško Cerkvĳo. Bil je izročen mučenju.
11.* V mestu Roma (v Lesotu, v Južni Afriki), blaženi Jožef Gérard [žérár], duhovnik od Oblatov Marĳe Brezmadežne, ki je neutrudno oznanjal Kristusa naprej v provinci Natalenski, nato pa predvsem ljudstvu Basutov.
12. V Rimu, sveta Uršula (Júlĳa) Ledochowska, devica, ki je ustanovila Inštitut
sester uršulink od Umirajočega Srca Jezusovega in se podala na potovanja po
Poljski, Skandinávĳi, Finski in Rusĳi.
******
13. V izavrĳskem mestu Ikonium (v današnji Turčĳi), pod cesarjem Avrelĳem,
trpljenje svetega Kókona in njegovega dvanajstletnega sina, ki sta stanovitno
prenašala mučenje, ko so ju položili na žareče železo in ju po vrhu oblili z oljem.
Ko sta nato pretrpela še mučenje v kotlu, na natezalnici in so jima zdrobili roke
z lesenim kladivom, sta v slavo vsemogočnega Boga izdihnila svoji duši.
14. Ob Tiburski cesti, smrt sedmih rodnih bratov.
15. V Vĳeru, spomin blaženega Nikolaja, dvanajstega opata, ki se je odlikoval
v razsodnosti, potrpežljivosti in ljubezni.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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16. V Deytkirchenu (na Nemškem) smrt blažene Ermendrúde, opatinje.

30. ���
1. V Portu Torres (na Sardínĳi), sveti Gabín in Kríspol, mučenca.
2. V Cezareji (v Kapadókĳi, v današnji Turčĳi), sveta: Bazilĳ in Emélĳa, ki sta bila
sorodnika svetih škofov Bazilĳa Velikega, Gregorja Nazianskega, in Petra Sebasténskega ter svete Makríne, device. Ti sveti zakonci so bili za časa cesarja Galerĳa Maksimĳana izgnani in so prebivali v puščavi Ponta. Po tem preganjanju so
zapustili sinovom dedičem zgled svojih kreposti in se v miru odpočili.
3. V Pávĳi (v Lombardíji), sveti Anastázĳ, škof, ki je zapustil arĳansko krivo vero
in potem pogumno pričeval za katoliško vero.
4. V Gheelu [gélu] na Brabantskem (v Avstrázĳi, v današnji Belgĳi), sveta Dímpna, devica in mučenka.
5. V Tervuerenu na Brabantskem (v Avstrázĳi), smrt svetega Huberta, tongernskega škofa iz Maastrichta [mástrihta], ki je bil učenec in naslednik svetega Lamberta. Posvetil se je širjenju evangelĳa po Brabantu in Ardennu z vso močjo, ter
tam pobĳal poganske navade.
6. V Sevilli [sevílji] (v Španĳi), sveti Ferdinand III., ki je bil kralj Kastilĳe in Leona, moder pri vodenju kraljestva, pospeševalec umetnosti in znanosti in marljiv
pri širjenju vere.
7. V Rouenu [ruánu] v Normandíji (v Francĳi), sveta Ivana Arška, devica, imenovana »devica orleánska«, ki se je junaško bojevala za domovino. Slednjič je bila
izročena v oblast sovražnikov, po krivični sodbi obsojena in sežgana na ognju.
8. V Londonu (v Anglĳi), sveti Luka Kirby, duhovnik in mučenec, ki je bil v preganjanju kraljice Elizabete I. po mnogih mučenjih obešen v Tiburnu. Z njim so
trpeli v istem mučenju blaženi duhovniki in mučenci: Viljem Filby, Lavrencĳ
Johnson [džonsn], pa tudi Tomaž Co�am [kotem] iz Družbe Jezusove.
9.* Ravno tam, po tridesetih letih, blažena duhovnika in mučenca: Viljem Sco�
[skót], iz benediktinskega reda, in Rihard Newport [njúpórt], od katerih je bil
prvi zaradi duhovništva pod kraljem Jakobom I. zadavljen z vrvjo, drugi pa, ko
je še dihal, z železom razmesarjen.
10. V Kampáli (v Ugandi), sveti Matĳa Kalemba, s primkom Mulumba ali Močni, mučenec, ki je zapustil mohamedansko vero in se po krstu v Kristusu odpo… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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vedal službi sodnika in neutrudno širil krščansko vero. Zaradi tega je bil mučen
pod kraljem Mwanga, ter brez vsake tolažbe izročil dušo Bogu.
11. V Savóji (v Italĳi), smrt svetega Jožefa Marello, škofa v Acquu [ákuu] v Piemontu, ki je ustanovil Kongregacĳo oblatov svetega Jožefa, posvečeno moralni
oskrbi in krščanski vzgoji mladine.
12.* V koncentracĳskem taborišču Buchenwald (na Turinškem, v Nemčĳi), trpljenje blaženega Otona Neururera [nojrúrera], duhovnika in mučenca, ker je katoliški
mladenki svetoval, naj ne hlini obliko zakona z nekim pristašem zločinskega režima, že poročenim. Bil je vržen v ječo, kjer pa je med vsemi vrstami težav tajno nadaljeval službo, dokler ni dopolnil mučeništvo obešen na noge z glavo navzdol.
******
13. V Rimu ob Avrelĳski cesti, rojstni dan za nebesa blaženega Feliksa I., papeža in mučenca, ki je bil po petletnem vladanju Cerkve pod cesarjem Klavdĳem
okronan z mučeništvom.
14. V Antiohĳi (v Sirĳi), rojstni dan svetega Sika in Palatína, ki sta pretrpela mnogo muk zaradi Kristusovega imena.
15. V Toskani, smrt blaženega Jakoba, meniha samostana svetega Galgána, ki je
v svoji nedolžnosti varno hodil in se pogovarjal z angeli.
16. V samostanu Vaucelles [vosél] (v kambreškem okraju), prenos teles blaženih
opatov: Radúlfa, Rikárda in Nikolája.

31. ���
1. Praznik Obiskanja blažene Device Marĳe, ko je šla k svoji sorodnici Elizabeti, noseči v starosti s sinom in jo pozdravila. Ko sta se srečali tiste dve veseli materi, je prihajajoči Zveličar posvetil svojega predhodnika še v materinem naročju in Marĳa vesela v Svetem Duhu odgovori pozdravu Elizabete s pesmĳo, kjer
poveličuje Gospoda.
2. V Rimu, na pokopališču Domitíle na Ardeatinski cesti, sveta Petroníla, devica
in mučenka, ki je mnoge čudežno ozdravila. Ko jo je hotel vzeti za ženo neki veljak, si je izgovorila tri dni za premislek v postu in molitvi. Tretji dan pa je, takoj
po prejemu Kristusovega telesa, umrla.
3. V Gumeneku (v Pontu, v današnji Turčĳi), sveti vojak Hérmias, mučenec.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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4. V Ogleju (na Beneškem), sveti mučenci: Káncĳ, Káncĳan in Kancĳaníla, ki so
bili ujeti od preganjavca, ko so stopili iz mestnega voza. Izhajali so iz rodu Anicĳev in so bili zaradi stanovitnosti v Kristusovi veri, obenem s svojim učiteljem
Protom, obglavljeni.
5.* V Toulousu [tulúzu] (v narbonenski Galĳi, v današnji Francĳi), sveti Sílvĳ,
škof, ki je začel v baziliki krasiti grob svetega Saturnina.
6.* V Forli (v Emilíji), blaženi Jakob Salomon, duhovnik, ki je bil po smrti očeta
in matere še kot mladenič sprejet pri cistercĳanskih nunah. Razdelil je premoženje med uboge, stopil v dominikanski red in tam skozi petinštirideset let, obdarjen z velikimi karizmami, miroljubni mož blestel kot in prĳatelj revnih.
7.* V Kamerinu (v Marche, v Italĳi), blažena Baptista (Kamíla) Varano, opatinja
samostana klaris, ki ga je ustanovil njen oče. Izkusila je velike težave pa tudi mistične tolažbe.
8.* V Yorku (v Anglĳi), blažena mučenca: Robert Thorpe [tórp], duhovnik, in Tomaž Watkinson [vótkinsn], ki sta bila pod kraljico Elizabeto I. obsojena na smrt.
Prvi, ker je bil duhovnik, drugi, družinski oče, že prileten, ker je pogosto pomagal duhovnikom. Skupaj sta sprejela venec mučeništva na mučilu.
9.* V Parizu (v Francĳi), blaženi Nikolaj Barré, duhovnik, ki je bil učitelj teologije in znan voditelj duš v duhu evangelĳa. Povsod po Galĳi je ustanovil krščanske šole Sester učiteljic od dečka Jezusa za sinove ljudstva, ki so jih iz ljubezni
zastonj poučevale.
10.* V Nikósĳi (na Sicílĳi), blaženi Feliks (Jakob) Amoroso, redovnik, ki so ga
deset let zavračali. Slednjič je vstopil v Red manjših bratov kapucinov, ker je
opravljal najnižja dela s preprostim in nedolžnim srcem.
11.* V vasi Bellegra (v rimski pokrajini), blaženi Marĳan iz Roccacasale [rokakasále] (Dominik) Di Nicolantonio, redovnik iz Reda manjših bratov, ki je vršil
dolžnost vratarja, odpiral samostan ubogim in romarjem, katere je z vso ljubeznĳo podpiral na vse načine.
12. V kraju Mityana (v Ugandi), sveti Noe Mawaggali, mučenec, ki je kot kraljevski služabnik, ko je prišlo do preganjanja, neustrašeno zavrnil beg in prostovoljno nastavil prsi sulicam vojakov, od katerih je bil preboden k drevesu. Bil je
tudi obešen, dokler ni izdihnil dušo za Kristusa.
******
13. V mestu Torri (na Sardínĳi), smrt svetega mučenca Krescéndĳana.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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1. �����
1. Spomin svetega Justína, mučenca, ki je popolnoma sledil spoznani modrosti
v Kristusovi resnici, in z navadami potrjeval in potrjeno učil in s spisi širil, ter jo
dovršil v Rimu s smrtjo pod cesarjem Markom Avrélĳem Antonínom. Ko je namreč cesarju predstavil apologĳo krščanske vere in poročal Rustiku prefektu, da
je kristjan, je bil obsojen na smrt.
2. Ravno tam, sveti mučenci: Karitón in Karít, Evelpíst in Ierá, Peón in Liberĳán,
ki so kot Justinovi učenci ravno tako skupaj z njim prejeli slavno krono.
3. V Aleksandrĳi (v Egiptu), sveti vojaki: Amón, Zenón, Ptoloméj, Ingen, mučenci, in starček Teóﬁl. Ko so stali pred sodiščem, so ga z obrazom, očmi in kimanjem z glavo poskušali dvigati k zvestobi. Ker se je zaradi tega zagnalo proti
njim vpitje vsega ljudstva, so pridrli na sredo in izpričali, da so kristjani. po njihovi zmagi je Kristus, ki je dajal svojim stanovitnost, slavno zmagal.
4. V Asyutu (ravno tako v Egiptu), sveti mučenci Ishirión, vodja vojakov, in drugih pet vojakov, ki so bili umorjeni zaradi vere v Kristusa na različne načine
usmrtitve, po ukazu prefekta Arĳana pod cesarjem Décĳem.
5. V Bologni [bolónji] (v Emílĳi), sveti Prokul, mučenec, ki je bil zaradi krščanske
resnice preboden z lesenimi klini.
6. Pri Montefalku (v Umbrĳi), sveti Fortunát, duhovnik, ki je po izročilu marljivo pomagal ubogim z delom. On sam je bil ubog in je svoje življenje žrtvoval za
brate.
7. Na otoku Lerins [lerén] (v Provansi), sveti Kaprázĳ, puščavnik, ki se je tja
umaknil s svetim Honorátom in začel meniško življenje.
8.* V Clermont-Ferrandu [klermón feránu] (v Akvitánĳi), sveti Flor, od katerega je dobil ime samostan, zgrajen nad njegovim grobom, pa tudi mesto in škofovski sedež.
9.* V Bretánji, sveti Ronán, škof, ki je prišel iz Irske in vodil po gozdovih puščavniško življenje.
10.* Na polju Lichester [ličester] (v Anglĳi), sveti Wistán, mučenec, ki je bil iz
kraljevskega roda Mercĳev. Bil je ubit z mečem tirana, ker se je upiral krvoskrunskemu zakonu vladajoče matere.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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11. V Trierju (v Renánĳi v Lotaríngĳi, danes v Nemčĳi), sveti Simeón, ki je bil rojen v Sirakúzah od grškega očeta. Umrl je zaprt na stolpu Črnih Vrat, medtem ko
je prej dolgo romal, živel puščavniško življenje pri Betlehemu in na Gori Sinaj.
12. V onskem samostanu v burgoski pokrajini (v pokrajini Kastílĳi, v Španĳi),
sveti Eneko, opat, miroljuben mož, katerega so po smrti objokovali Judje in Mavri.
13.* V Albi (v Piemontu), blaženi Teobáld, ki je iz ljubezni do uboštva zapustil
ves denar neki vdovi. Nosil je bremena drugih, ko je iz ponižnosti postal nosač.
14.* V Urbinu (v Marche, v Italĳi), blaženi Janez Pelingo�o, iz T́retjega reda svetega Frančiška, ki je kot trgovec bogatil bolj druge kot sebe, zaprt v celico pa jo
zapuščal samo, da je pomagal revnim in bolnim.
15.* V Londonu (v Anglĳi), blaženi Janez Storey [stóri], mučenec, ki je bil kot
pravnik zelo zvest rimskemu papežu. Obsojen na smrt je bival po ječah in v izgnanstvu zaradi katoliške vere. V Tiburnu je prešel po mučenju obešenja v večno veselje.
16.* V Omuri (na Japonskem), blaženi mučenci: Alfons Navarrate, iz Reda pridigarjev (dominikancev), Ferdinand od Svetega Jožefa iz Ayala, iz Reda puščavnikov svetega Avguština, duhovnikov, in Leona Tanaka, redovnika iz Družbe Jezusove, ki so bili po odloku najvišjega vojvode Hidetada skupaj obglavljeni, zaradi sovraštva do krščanske vere.
17.* Na ladji sužnosti, namenjeni v pristanišče Rochefort [rošfórt] (v Francĳi),
blaženi Janez Krstnik Vernoy de Montjournal [vernó de monžurnál], duhovnik
in mučenec, ki je bil kot molinenski kanonik v času francoske revolucĳe zaradi
duhovništva obsojen na ladĳske verige, in je umrl pri sidru zaradi nalezljive bolezni.
18. V mestu Hung Yen (v Vietnamu), sveti Jožef Túc, mučenec, ki je kot mlad
poljedelec zavrnil poteptati križ. Večkrat je bil v ječi in mučen, nato pa pod cesarjem Tu Đuc obglavljen.
19.* V Piacenzi [pĳačénci] (v Italĳi), blaženi Janez Krstnik Scalabrini [skalabríni],
škof, ki je na mnoge načine pomagal tej Cerkvi. Zelo marljiv je bil do duhovnikov, poljedelcev in delavcev, toda predvsem je skrbel za priseljence v ameriška
mesta. Zanje je ustanovil Pobožne družbe od Svetega Srca.
20. V Messini (na Sicílĳi, v Italĳi), sveti Hanibal Marĳa di Francia [frančíja], duhovnik, ki je ustanovil kongregacĳe Rogacionistov od Srca Jezusovega in Hčera od Božje Gorečnosti, da bi prosili Gospoda, da bi obogatil svojo Cerkev s sve… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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timi duhovniki. Zelo je kongregacĳa skrbela za sirote in dvigala usmiljene roke
k Bogu.
******
21. V Španĳi, trpljenje svetih mučencev iz cistercĳanskega reda: Bernarda in njegovih sester Marĳe in Gracĳe.
22. V Rimu, smrt mučenca Juvéncĳa.
23. Pri Cezareji (v Palestini), smrt blaženega Pamfíla, duhovnika in mučenca,
v času cesarja Maksimĳana, čigar življenje je v treh knjigah popisal škof Evzébĳ
iz Cezareje. Pa tudi sveti Hieronim piše, da je našel nekaj knjig, napisanih z njegovo roko.
24. V Autunu [óténu], spomin svetih mučencev: škofa Revérĳana in duhovnika
Pavla z drugimi desetimi, ki so bili pod vladarjem Avrelĳem ovenčani z mučeništvom.
25. V Rimu, posvečenje svetega Níkodema, duhovnika in mučenca.
26. V Sitoju, smrt blaženega Petra, meniha, ki je bil izmed tistih prvih živih kamnov, ki jih je naš sveti oče Robert položil za temelj reda.
27. Na Nemškem, spomin blaženega Kónrada, redovnika iz Haina, ki je zaradi
usmiljenja do revežev sam dosegel usmiljenje od Gospoda.
29. V Rigi (v Livónĳi), spomin blaženega Alberta, škofa, ki je v tistih krajih oznanjal evangelĳ in preuredil viteški Red mečenoscev po cistercĳanskih določbah.

2. �����
1. Med besnenjem preganjanja cesarja Dioklecĳana, sveta mučenca Marcelín, duhovnik, in Peter, eksorcist, ki sta – kot poroča papež Damaz – obsojena na smrt,
bila peljana na kraj mučenja sredi trnja, da bi telesa ostala vsem skrita. Ukazano
jima je bilo, da si skopljeta grob, toda sveta žena Lucíla je položila njihove svete
ude v Rimu na Labikánski cesti na pokopališču pri dveh laurah.
2. V Lyonu (v Francĳi), sveti mučenci: Potín, škof, in Blandína s šestinštiridesetimi tovariši, o katerih trdih in pogostnih bojih, za časa cesarja Marka Avrelija, poroča pismo lyonske Cerkve, napisano Cerkvam Ázĳe in Frígĳe. Med temi
je bil devetdesetletni škof Potín, vržen v ječo, in tam potem umrl. Drugi so enako umrli v ječi. Nekatere pa so postavili na sredo arene pred neštete tisoče ljudi, zbranih na prizorišču. Kateri so bili najdeni kot rimski državljani, so bili ob… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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glavljeni, druge pa izročili zverem. Na koncu jim je sledila Blandína, ki je bila
predana daljšim in hujšim bojem. Ko je druge spodbujala k zmagi, je bila slednjič umorjena z mečem.
3. V Formĳi (v Kampánĳi, v današnjem Lácĳu), sveti Erazem, škof in mučenec.
4. V Rimu pri Svetem Petru, sveti Evgénĳ I., papež, ki je nasledil mučenca svetega Martina.
5. V Propóntidi pri Bosporju (v današnji Turčĳi), smrt svetega Nikéforja, carigrajskega škofa, ki se je ostro boril za očetna izročila o čaščenju svetih podob.
Stalno se je zoperstavljal cesarju Leonu Armenskemu, ikonoklastu. Ta ga je izgnal s sedeža in dolgo konﬁniran v samostanu, se je v miru preselil k Gospodu.
6.* Pri Acqui [akvi] (v Piemontu), sveti Gvidón, škof.
7. V Tranu (v Apulĳi), sveti Nikolaj, rojen na Grškem, ki je kot romar prehodil
pokrajino s križem v roki in brez prestanka molil : »Kyrie eleison«.
8.* V Sandomierzu [sandomješu] (pri reki Visli, na Poljskem), blaženi mučenci:
Sadók, duhovnik, in tovariši iz Reda pridigarjev (dominikancev), katere so baje
umorili Tatari, medtem ko so peli antifono »pozdravljena Kraljica« in v zadnjem
trenutku pozdravljali Mater življenja.
9. V mestu Au Thi (v Vietnamu), sveti Dominik Ninh, mučenec. Ker kot mlad
poljedelec ni hotel pohoditi križ Odrešenika, je pod cesarjemTu Duc pretrpel
odrezanje vratu.
******
10. V Sendomirju (na Poljskem), trpljenje svetih koprivniških menihov, ki so jih
Tatari umorili zaradi Kristusa.
11. V Huerti [uérti] (v Španĳi), spomin svetega Lúdovika, opata, ki je imel kot
predsednik kastelske kongregacĳe izredno ljubezen do Boga, Družbe Jezusove
in revežev.
12. V Vĳeru (na Brabantskem), smrt blaženega Janeza, meniha, ki se je v samem
letu noviciata, v velikem hrepenenju po Kristusu, preselil k njemu.

3. �����
1. Spomin svetih: Karla Lwanga in dvanajstih tovarišev, starih med štirinajstim
in tridesetim letom. Bili so iz sredine kraljevskih plemenitih dečkov, ali prida… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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ni straži samega kralja Mwanga, in so bili pred kratkim krščeni in resno sprejeli katoliško vero. Ker niso hoteli zadostiti nesramnim željam kralja, so bili delno
z ognjem sežgani, delno z mečem umorjeni na griču Namugongo v Ugandi.
2. V Kartágini (v današnji Tunizĳi), sveti Cecílĳ, duhovnik, ki je privedel svetega
Ciprĳana h Kristusovi veri.
3.* V Carcassonnu [karkasónu] (v narbonenski Galĳi, v Francĳi), sveti Hilárĳ, ki
se smatra za prvega škofa tega mesta, v času, ko so v tej pokrajini Goti širili arijansko krivo vero.
4. V Toursu [túru] (v lyonski Galĳi, danes v Francĳi), sveta Hlotílda, kraljica, po
katere molitvah je njen mož Hlodvík, kralj Frankov, sprejel Kristusovo vero. Po
njegovi smrti se je podala k basiliki svetega Martina, da jo ne bi imeli za kraljico
ampak samo za božjo deklo.
5. V Mehun-sur-Loire [men sir luár] (v orleánski pokrajini, ravno tako v Franciji), sveti Lifárd, duhovnik, ki je ravno tam vodil samotarsko življenje.
6. V Anagni [anánji] (v Kampánĳi), sveta Olíva, devica.
7.* V Glandalóchu (na Irskem), sveti Kevin, opat, ki je ustanovil samostan, v katerem je bil, kot pripovedujejo, oče in voditelj mnogih menihov.
8.* V Clermont-Ferrandu [klermón feránu] (v Akvitánĳi), sveti Genézĳ, klermontski škof, ki je pokopan v Magnilieu [manilié] v cerkvi samostana, ki ga je
on ustanovil, skupaj z zavetiščem.
9. V Cordobi [kórdovi] (v pokrajini Andalúzĳa, v Španĳi), sveti Izak, mučenec,
ki je kot menih, pod oblastjo Mavrov, šel iz Tabanskega samostana, ne iz človeškega, ampak iz božjega namena, k sodniku na sodišče, da bi tam razpravljal
o pravi veri. Tam pa je bil obsojen na obglavljenje.
10. V Luki (v Ertrúrĳi), sveti Davín, po rodu Armenec. Ko je prodal vse premoženje, je postal romar za Kristusa, in je obiskal svete kraje in svetega Petra v Rimu. Baje je umrl od bolezni.
11.* V vasi Altkirch (v pokrajini Basileja, v današnji Švici), sveti Moránd, menih,
ki je bil rojen v Renánĳi. Že kot duhovnik je potoval v Kompostelo. Ko se je od
tam vrnil, je postal menih v Cluny-ju [klinĳu], ter ustanovil samostan, kjer je dokončal tek delavnega življenja.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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12.* V Spellu (v Umbrĳi), blaženi Andrej Caccioli [kačólji], ki je bil kot prvi duhovnik sprejet med manjše brate in je prejel redovno obleko iz rok svetega Frančiška, ter je bil navzoč pri umirajočem.
13.* V samostanu Svete Marĳe di Cadossa [kadósa] (v Lukánĳi), sveti Con, menih, ki je, po meniških pravilih in nedolžnem življenju izpopolnjen, pod božjim
varstvom v kratkem času dospel do vrha popolnosti.
14.* V Yorku (v Anglĳi), blaženi Frančišek Ingleby, duhovnik in mučenec, ki je
bil učenec Angleškega kolegĳa v Reimsu [rejmu]. Bil je pod kraljico Elizabeto I.,
zaradi opravljanja duhovniške službe v domovini, odpeljan k mučenju.
15. V Jerezu [herésu] (v pokrajini Andalúzĳa, v Španĳi), sveti Janez Grande, redovnik iz Reda svetega Janeza od Boga, ki je bil od vseh obrekovan. Umrl je okužen, ko je bolnike zdravil od kuge.
16.* V morskem ustju nasproti Rocheforta [rošfórta] (v Francĳi), blaženi Karel
Renati Collas du Bignon [koljá di binjón], duhovnik in mučenec iz Družbe svetega Sulpícĳa (sulpicĳánev), ki je bil ravnatelj malega bituricenskega semenišča.
Med divjanjem francoske revolucĳe je bil zaradi duhovništva priklenjen na ladjo sužnosti. Umrl je od črvivih ran.
17. V mestu Au Thi (v Vietnamu), sveti mučenec Peter Đong, ki se je kot družinski oče raje podvrgel strašnemu mučenju, kot da bi poteptal križ, in ko je v njegovi navzočnosti rabil besedo »napačna vera«, namesto tista je prava, je bil obglavljen pod cesarjem Tu Đuc -om.
18.* V vasi Bellegra (v rimski pokrajini), blaženi Dídak (Jožef) Oddi, redovnik iz
Reda manjših bratov, ki je odlikoval v molitvi in preprostosti življenja.
19.* V Rimu, blaženi papež Janez XXIII., ki je bil v življenju in delih obdarjen
s posebno človekoljubnostjo. Z zelo veliko pastoralno gorečnostjo se je trudil na
vse razliti obilico krščanske ljubezni in vzgojiti bratsko edinost med narodi. Zaskrbljen glede pastoralne učinkovitosti Kristusove Cerkve po vesoljnem svetu,
je sklical drugi vatikanski ekumenski koncil.
******
20. Pri Arezzu [arecu], smrt svetih bratov: Pergentína in Lavrentína, mučencev,
ki so ju v Décĳevem preganjanju kot dečka z mečem umorili, potem, ko sta že
pretrpela velike muke.
21. V Himmerodu, spomin blaženega Lífarda, konverza, ki je zapustil svet in
dosegel čistost srca, svetost življenja in slavo čudežev.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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22. V Lorváo (na Portugalskem), smrt svete Marĳe, nune, ki je živela po različnih
zgledih svetosti. Kleče pred ženinom v svetem Zakramentu in z očmi in rokami
povzdignjenimi v nebo, je bila poklicana na njegovo svatbo.

4. �����
1. V Szombathely [sombatéli] (v Panónĳi, na današnjem Madžarskem), trpljenje svetega Kvirína, škofa in mučenca v Siszecku [siseku] (v Iliriku), ki je bil pod
cesarjem Galérĳem zaradi vere v Kristusa vržen v reko, privezan s kamnom za
vrat.
2. V Carigradu, sveti Metrófan, carigrajski škof, ki je Gospodu posvetil ta Novi
Rim.
3. V Milevi (v Numídĳi, v današnji Alžirĳi), spomin svetega Optáta, škofa, ki je
proti zablodam donatistov s svojimi spisi razlagal vesoljnost Cerkve in potrebnost notranje edinosti vernikov.
4.* V Walesu [vejlzu], sveti Petrócĳ Cambraiski [kambréski], opat.
5.* V Serviglianu [serviljánu] (v Marche, v Italĳi), sveti Gualtérĳ, opat samostana tega kraja.
6.* Na otoku Sardínĳa, sveta puščavnika: Nikoláj in Trani.
7.* V Sassari (na Sardínĳi), blaženi Pacíﬁk Ramati, duhovnik iz Reda manjših
bratov, ki se je v obrambo kristjanov med pridiganjem preselil h Gospodu.
8. V Agnonu [anjónu] (v Molisi), sveti Frančišek Caracciolo [karačiólo], duhovnik, ki je s čudovito gorečnostjo in iz ljubezni do Boga in bližnjega, ustanovil
Kongregacĳo redovnih manjših klerikov.
9.* V Lecce [léče] (v Abruzzu [abrucu]), blaženi Filip Smaldone, duhovnik, ki se
je z gorečim trudom izročil skrbi za gluhe in slepe in njihovo človeško in krščansko vzgojo, in je ustanovil Kongregacĳo salezĳanskih sester od Svetih Src.
10.* V koncentracĳskem taborišču Dachau (blizu Münchna na Bavarskem,
v Nemčĳi), blažena mučenca: Antonĳ Zawistowski, duhovnik, in Stanislav Starowieyski [starovjejski], ki sta v času vojne vihre pretrpela kruto mučenje in sta
odšla iz zemeljskega življenja zaradi Kristusa.
******
11. V Rimu, spomin svetih mučencev: Arécĳa in Dacĳána.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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12. V mestu Neversu [nevéru] (v Galĳi), smrt svetih: Zótika, Atála in Evtríka.
13. V Morerúli (na Španskem), smrt blaženega Hilárĳa, brata, ki je poveličal naš
red s sĳajem ponižnosti in z darom čudežev.
14. V Lyonu, spomin blažene Margaríte, opatinje, ki se je odpovedala knežji časti svojega očeta Henrika, brabantskega vojvode in slovela po čednostih in čudežih.

5. �����
1. Spomin svetega Bonifacĳa, škofa in mučenca. Ko je bil menih z imenomWinfríd, in je prišel iz Anglĳe v Rim, ga je sveti papež Gregor II. posvetil za škofa. Prejel je ime Bonifacĳ in je bil poslan v Nemčĳo, da bi oznanil tamkajšnjemu ljudstvu Kristusovo vero. Pridobil ogromne množice za krščansko vero in je
vzpostavil sedež v Moguntu. Na koncu je v Dokkumu, pri Frízih na današnjem
Nizozemskem, dopolnil mučeništvo, ko je bil s sulico umorjen od besnih poganov.
2. V Egiptu, sveti tovariši in mučenci: Marcĳán, Nikánder in Apolónĳ. Kot se poroča, so bili po mnogih mučenjih zaradi izpovedi krščanske vere zaprti za obzidjem in izpostavljeni žarečemu soncu, umorjeni od žeje in lakote.
3. V Tiru (v Fenícĳi), sveti Dorotéj, škof, ki je pod cesarjem Dioklecĳanom še kot
duhovnik mnogo trpel, vse do časa Julĳana, kdaj je baje stosedemletni predstojnik počastil v Trákĳi častitljivo starost z mučeništvom.
4. V Clermont-Ferrandu [klermón feránu] (v Akvitánĳi), sveti Ilídĳ, škof, ki je bil
od cesarja poklican v Trier, da bi osvobodil hčer od nečistega duha. Ko se je vrnil, se je preselil h Gospodu.
5.* V Comu [kómu] (v Ligúrĳi), sveti Evtíhĳ, škof, znamenit po molitvi in ljubezni v samoti z Bogom.
6. V Dokkumu (pri Frízih, na današnjem Nizozemskem), sveti Eobán, škof, Adelárĳ in devet tovarišev, mučencev, ki so bili skupaj s svetim Bonifacĳem ovenčani v istem slavnem boju.
7. V Cordobi [kórdovi] (v pokrajini Andalúzĳa, v Španĳi), blaženi Sáncĳ, mučenec, ki je bil kot mladenič iz albinskega mesta ujet in odpeljan na kraljevski dvor.
Ni omahoval pretrpeti mučeništvo za Kristusa ob preganjanju Mavrov.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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8.* Blizu Asserga (v Abruzzu [abrucu]), sveti Frank, puščavnik, ki je zgradil tesno celico v votlini pod skalami. Tam je živel strogo in siromašno življenje.
9.* V Cianu [čĳánu] (blizu Mileta, v Kalábrĳi), sveti Peter Spano, puščavnik, slaven po uboštvu in spokornosti.
10. V Hanoiu (v Vietnamu), sveti Luka Vu Ba Loan, duhovnik in mučenec, ki je
bil umorjen za Kristusa pod cesarjem Minh Mang.
11. V mestu Tang Gia (ravno tako v Vietnamu), sveta mučenca: Dominik Toai in
Dominik Nguyen, ki sta kot družinska očeta in ribiča pod cesarjem Tu Đuc, čeprav sta bila v dolgotrajni ječi z različnimi mučili izčrpana, vendar z vsem pogumom tovariše v ječi spodbujala, da naj ohranĳo vero in končno zaključila mučeništvo v plamenih.
******
12. V Londonu, trpljenje svetega Viljema Trusta [trasta], opata v Frontenay-u
[fontenéju], in opata samostana Revesby [rívesbi], ki sta bila zaradi cerkvenih
zadev kruto umorjena.
13. V Vieru, smrt blaženega Bonifacĳa, priorja, ki ga je sveti Bernard poslal ustanovit ta samostan. Preko mnogih preizkušenj je dospel do krone.
14. V Himmerodu, smrt blaženega Sigerĳa, meniha, ki je slovel po gorečnosti za
disciplino, po strogem življenju in po češčenju Blažene Device.

6. �����
1. Sveti Norbert, škof, ki je strogo živel in bil ves predan združenju z Bogom in
oznanjevanju evangelĳa. Ustanovil je v Francĳi blizu Laóna Red redovnih kanonikov iz Premontréja (Premonstratencev). Ko je postal pastir v Magdeburgu na
Saškem, je odlično prenovil krščansko življenje in se trudil širiti vero pri sosednjih ljudstvih.
2. V Rimu na Avrelĳski cesti ob drugem miljniku, sveti Artémĳ, njegova soproga
Kándida in njegova hči Pavlína, mučenci. Artémĳa so umorili z mečem, njegovo
ženo in hčerko pa so kamenjali.
3. V Skéti (v Egiptu), sveti Bessarĳón, puščavnik, ki je bil berač in romar iz ljubezni do Boga.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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4.* V Grenoblu (v Burgúndĳi), sveti Cerát, škof, ki je papežu Leonu Velikemu
razložil milosti s pismom Flaviánu. Svojo čredo je ohranil nedotaknjeno od herezĳe.
5. V Milanu (v Ligúrĳi), sveti Evstórgĳ II., škof, slaven po pobožnosti, pravičnosti in pastoralnih krepostih, ki je zgradil znamenit baptisterĳ.
6.* Na Irskem, sveti Iarlát, škof.
7. Na gori Jura (v Francĳi), sveti Klávdĳ, za katerega se misli, da je bil škof in
opat condatiscenskega samostana.
8. V Emílĳi (v bolognskem [bolónjskem] okraju), smrt svetega Aleksandra, ﬁesolskega škofa, ki je ob vrnitvi iz mesta Pápĳe, kjer je pri langobardskem kralju
branil premoženje svoje Cerkve pred prilaščevalci. od teh je bil vržen v reko in
je v vodi utonil.
9. V Carigradu, sveti Hilarión, duhovnik in igumen v samostanu, imenovanem
Dalmácium, ki je nepremagljiv zaradi čaščenja svetih podob pretrpel ječo, bičanje in izgnanstvo.
10.* Na Orknejskih otokih (pri Škotski), sveti Kolmán, škof.
11.* V samostanu Cava [káva] de Tirreni (v Kampánĳi), blaženi Falkón, opat.
12* . V Clermont-Ferrandu (v Akvitánĳi), sveti Gibert, opat iz Premonstratenskega reda, ki je bil najprej puščavnik, nato je zgradil v Neuf-fontu samostan in
bolnišnico.
13.* V Vidmu (na Beneškem), blaženi Bertránd, oglejski škof in mučenec, ki je
marljivo skrbel za izobrazbo klera. V času lakote je hranil uboge, krepko branil
pravice svoje Cerkve in umrl ranjen od roparjev.
14.* V Ortoni (v Abruzzu [abrucu]), blaženi Lovrenc iz Villamagna de Másculis
[viljamánja de máskulis], duhovnik iz Reda manjših bratov, znamenit po oznanjevanju božje besede.
15.* V Londonu (v Anglĳi), blaženi Viljem Greenwood [grínvúd], mučenec iz
kartuzĳe tega mesta, ki je zaradi ohranjanja zvestobe do Cerkve dopolnil mučeništvo v nesnagi ječe, v lakoti in bolezni, pod kraljem Henrikom VIII..
16. Pri mestu Saint-Chamond [sén šamón] (v lyonski pokrajini, v Francĳi), sveti Marcelin Champagnat [šampanjá], duhovnik iz Družbe Marĳe, ki je ustanovil
Inštitut Marĳe manjših bratov, za krščansko vzgojo dečkov.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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17. V mestu Luong My (v Vietnamu), sveti mučenci: Peter Dung in Peter Thuan,
ribiča, in Vincencĳ Đuong, poljedelec, ki so stalno zavračali teptanje križa. Obsojeni so bili na ogenj pod cesarjem Tu Đuc-om.
18.* V Mehiki, smrt blaženega Rafaela Guízar Valencia [gísar valénsĳa], škofa
v Veracruzu [verakrúsu], ki je škofovsko službo vršil v času preganjanja na skrivaj, ali kot izgnanec.
19.* V Sachsenhausenu (v Nemčĳi), blaženi Inocenc Guz, duhovnik in mučenec
poljske narodnosti iz Reda manjših bratov konventualov, ki je bil ob zasedbi domovine, od pristašev človeške ideologĳe, nasprotne ljudem in veri, preboden od
čuvarjev koncentracĳskega taborišča zaradi vere v Kristusa.
******
20. Rojstni dan za nebesa svetega Filipa, ki je bil izmed sedmih diakonov. Slaven
po znamenjih in čudežih je umrl v Cezareji. Poleg njega leže pokopane tri njegove hčerke, device in prerokinje.
21. Pri Tarzu (v Kilíkĳi), smrt dvajsetih mučencev v času Dioklecĳána in Maksimĳána, ki so v različnih mukah poveličali Boga v svojih telesih.
22. V mestu Nyon, spomin svetih mučencev: Amancĳa, Aleksandra, Lúcĳa, Donáta, Andreja in Peregrina.
23. V Galícĳi (v severni Španĳi), spomin Gundislava, opata iz Acabeira [akabiéra], ovenčanega s sĳajem vseh čednosti in mnogimi čudeži.
24. V Klervoju, smrt blaženega Valterja, meniha, ki je bil izmed tistih vojščakov,
ki jih je sveti Bernard spreobrnil.

7. �����
1.* Na Irskem, sveti Kolmán, škof in opat dromorskega samostana, ki ga je sam
ustanovil, ki je v Downskem [daunskem] kraju čudovito delal za Kristusa.
2. V Cordobi [kórdovi] (v pokrajini Andalúzĳa, na Španskem), sveti mučenci:
Peter, duhovnik, Vallabóns, diakon, Sabinĳán, Vistremúnd, Habéncĳ in Jeremíja, menihi, ki so bili zadavljeni v preganjanju od Mavrov.
3. V Newminstru [njúminstru] (v Northúmbrĳi, v Anglĳi), sveti Robert, opat, iz
Cistercĳanskega reda, ki je vdan uboštvu in molitvi z dvanajst menihi ustanovil
ta samostan, iz katerega so v kratkem času izšle tri skupnosti menihov.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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4. V Antvérpah (na Brabantskem), blažena Ana od Svetega Jerneja, devica iz
Reda bosonogih karmeličank, ki je bila tajnica svete Terezĳe od Jezusa in obdarovana z mističnimi darovi. Širila je ta red v Francĳi in ga pogosto obnavljala.
5. V Placenzi [pĳačénci] (v Emílĳi), smrt svetega Antona Marĳe Gianelli [džanéli], bobbĳskega škofa, ki je ustanovil Kongregacĳo hčera presvete Marĳe od Vrta.
Blestel je, ko je pomagal reševati duše potrebnih, in je s svojo delavnostjo pospeševal svetost klera.
6.* V Parizu (v Francĳi), blažena Marĳa Terezĳa de Soubiran la Louviére [subirán la luviér], devica, ki je v večjo božjo slavo ustanovila Družbo Marĳe Pomočnice, iz katere je bila izgnana. Živela je preostalo življenje v največji ponižnosti.
******
7. V Carigradu, rojstni dan za nebesa blaženega Pavla, škofa istega mesta, ki ga
je cesar Konstantin zaradi katoliške vere poslal v pregnanstvo, kjer so ga arĳanci pri mestecu Goksun zvĳačno in kruto zadavili in se je tako preselil v nebeško
kraljestvo.
8. V pokrajini Logroňo [logrónjo] (v Španĳi), spomin blažene Uráke, opatinje in
ustanoviteljice samostana Cánas, ki je s svojim zgledom in vzpodbujanjem privedla mnogo devic k Ženinu v Gospodov tempelj.

8. �����
1. V Aix-u [éju] (v Provansi, v Francĳi), sveti Maksimín, kateremu pripisujejo začetke krščanske vere v tem mestu.
2. V Rouenu [ruánu] (ravno tako v Francĳi), sveti Gildárd, škof.
3. V Soissonsu [suasónu] (ravno tako v Francĳi), sveti Medárd, škof v SaintQuentinu [sén kenténu], ki je iz tega porušenega mesta prenesel svoj sedež
v Noyon. Tam je z vso skrbjo spreobračal ljudstvo od poganskega praznoverja
h Kristusovi veri.
4. V Fanu (v Marche, v Italĳi), sveti Fortunát, škof, marljiv pri odkupovanju ujetnikov.
5. V Metzu (v Avstrázĳi), sveti Klodúlf, škof, sin svetega Arnúlfa in kraljev svetovalec.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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6. V Yorku (v Anglĳi), sveti Viljem Fitzherbert, škof, ki je bil ljubezniv in krotak
mož. Bil je krivično odstavljen s sedeža in se podal k vintonienskim menihom.
Ko se je vrnil na sedež je pozabil na sovražnike in meščane spravil med seboj.
7.* V Londonu (v Anglĳi), blaženi Janez Davy [dejvi], diakon in mučenec iz kartuzĳe tega mesta, ki je bil pod kraljem Henrikom VIII. zaradi zvestobe do Cerkve
in do rimskega papeža v ječi strašno mučen, ter prav tam zaradi lakote umrl.
8.* V Ambiatibes (na Madagaskarju), blaženi Jakob Berthieu, duhovnik in mučenec iz Družbe Jezusove, ki se je v miru in vojni neutrudno trudil za evangelĳ. Bil
je trikrat iz misĳona izgnan, slednjič iz sovraštva do vere obrcan in večkrat pozvan k odpadu, nazadnje pa bil umorjen.
9.* V Oportu (na Portugalskem), blažena Marĳa od Božjega Srca Jezusovega
Droste zu Vischering [cu višering], devica, iz Kongregacĳe sester od ljubezni
Dobrega Pastirja, ki je čudovito pospeševala pobožnost do Presvetega Srca Jezusovega.
10.* V kraju Kužik-ka�us-sery (v pokrajini Kérala, v Indĳi), blažena Marĳa Terezĳa Hiramel Mankidiyan, devica, ki se je odlikovala v puščavniškem življenju
in strogosti pokore. Iskala je Kristusa v najrevnejših in od vseh najbolj zapuščenih. Ustanovila je Kongregacĳo sester od Svete Družine.
11.* V Cagliaru [kalĳári] (na Sardínĳi), blaženi Nikolaj de Gesturi [džestúri] (Janez) Medda, redovnik iz kapucinskega reda, ki je bil vedno pripravljen pomagati potrebnim. Mnoge je s stalnim zgledom vzpodbujal h kreposti in dobrotljivosti, in k ljubezni do ubogih.
******
12. V Cordobi [kórdovi], smrt svetega Abúndĳa, duhovnika in mučenca.
13. Smrt svetega Heráklĳa, škofa in pričevalca.
15. V Anglĳi, spomin blaženega Janeza, škofa, ki je bil iz opata v Fountainesu [faunténu] povzdignjen na škofovski sedež v Ely-ju [ílĳu] in je v nedolžnosti
srca in z razumnostjo pasel sebi izročeno čredo.
16. V Šampánji (na Francoskem), spomin svetega Medárda, opata v Morisu, ki
je bil deležen milosti, da je videl svetega Bernarda, kako ga je križani Odrešenik
objel.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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9. �����
1. Sveti Efrem, diakon in cerkveni učitelj, ki je najprej v Nísibi, svoji domovini,
vršil nalogo pridiganja in učil sveti nauk. Nato v Edessi v Osroéni, kamor se je
iz Nísibi zatekel z učenci, ko so Perzĳci udrli, in je tam postavil temelje teološki šoli, vršil je z besedo in pismi svojo službo. Zaradi strogosti življenja, ko je
bil izvrsten, in zaradi odličnih pesmi je zaslužil, da so ga imenovali citre Svetega Duha.
2. Na Nomentanski cesti, ob petnajstem miljniku od mesta Rim, sveta Primož
in Felicĳán, mučenca v času cesarjev Dioklecĳana in Maksimĳana. Ta preslavna
mučenca sta dolgo živela v Gospodu in sta trpela hude muke včasih skupaj, včasih posamič, nazadnje pa, po srečno prestanem boju, pod mečem umrla.
3. V Nicéji (v Bitínĳi, v današnji Turčĳi), sveti Dioméd, mučenec.
4. V Vernemetu (v ažénski pokrajini, v Akvitánĳi), sveti Vincenc, mučenec, ki je
baje, med tem, ko so prebivalci praznovali praznik v čast soncu, končal boj za
Kristusovo ime.
5. V Sirakúzah (na Sicílĳi), sveti Maksimĳán, škof, katerega ime pogosto omenja
papež Gregor Veliki.
6. Na otoku Iona (na Škotskem), sveti Kolúmba ali Colum Cille, duhovnik in
opat, rojen na Irskem in prav tam poučen v meniških pravilih, je pozneje na otoku ustanovil samostane, znamenite po redoljubnem življenju in gojenju znanosti, dokler se ni zaradi starosti oslabljen, še zadnji dan navzoč pred oltarjem, odpočil v Gospodu.
7. V Andrii (v Apúlĳi), sveti Rihárd, škof, angleške narodnosti in slaven v krepostih, ki je pobožno sprejel relikvĳe svetega Erázma in Poncĳána.
8.* V Londonu (v Anglĳi), blaženi Robert Salt [sólt], mučenec, menih iz kartuzĳe
tega mesta, ki je zaradi trdne zvestobe do Cerkve pod kraljem Henrikom VIII.,
zaprt v ječi v Newportu [njúpórtu], od lakote umrl.
9.* V Reritibi (v Brazilĳi), blaženi Jožef Anchieta [anšĳéta], duhovnik iz Družbe
Jezusove, ki je bil rojen na tenerifskih otokih, se je neutrudljivo in uspešno posvetil skoraj vse življenje misĳonskemu delu v Brazilu.
10.* Pri morskem obrežju pred Rochefortom [rošfórom] v Francĳi, blaženi Jožef Imbert [ímber], duhovnik in mučenec, iz Družbe Jezusove, v času francoske
revolucĳe, katerega je že v času francoske revolucĳe papež Pĳ VI. imenoval za
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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apostolskega molinenskega vikarja, je bil iz sovraštva do Cerkve pripet na ladjo
suženjstva, kjer je smrtno okužen umrl.
11.* V Rimu, blažena Ana Marĳa Taigi [tajdži], družinska mati, ki je od nasilnega soproga stiskana, ostala pozorna oskrbi njega in vzgoji sedmih otrok, ne da
bi kdaj opustila duhovno in materialno pomoč revnim in bolnim.
******
12. V Pontigny-u [pontinjíju], prenos svetega Édmunda, canterburyskega [kentrberĳskega] škofa.
14. V okraju Namur (v Belgĳi), smrt blaženega Janeza, opata, ki so ga tja poslali
iz Vĳera in je sveto vodil novi samostan Grandpré.
15. V Bretanji, spomin blažene Émergalde, ki je iz kneginje v Nantesu [nántu]
postala nuna v samostanu, ki ga je sama ustanovila. Zaslužila je pohvalo svetega Bernarda v pismih, ki jih ji je pisal.

10. �����
1. V Auxerru [okséru] (v lyonski Galĳi), sveti Cenzúrĳ, škof.
2. V Parizu (v Névstrĳi), sveti Landeríh, škof, ki je baje v času lakote prodal svete posode, da je podpiral reveže in poleg stolnice zgradil bolnišnico.
3.* V Rochestru [ročestru] (v Anglĳi), sveti Itamár, škof, ki je bil prvi iz rodu kenterburĳskih poklican v škofovsko službo, in je blestel po dostojanstvu življenja
in po učenosti.
4.* V Dobrówu [dobrúvu] na Poljskem, rojstvo za nebesa svetega Bogumíla,
gnjezdenskega škofa, ki je prav tam živel po puščavniško, ko se je odpovedal
škofovskemu sedežu in je umrl zaradi strogosti tega življenja.
5.* V Bologni [bolónji] (v Emílĳi), blažena Diána de Andaló, devica, ki je položila obljube samostanskega življenja v roke samega Dominika, ko je odstranila vse
ovire s strani družine. Vstopila je v samostan, ki ga je sama ustanovila.
6.* V Trevisu (na Beneškem), blaženi Hernik iz Bolzana, ki je kot drvar in brez
pouka vse razdal ubogim. Čeprav je bil osiromašen, je z berači delil miloščino,
katero je sam izprosil.
7.* V Budimpešti (na Madžarskem), smrt blaženega Janeza Dominika, škofa
v Dubrovniku, ki je po črni kugi obnovil v dominikanskih samostanih v Italĳi
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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samostansko disciplino. Poslan je bil na Češko in Ogrsko, da bi se uprl pridiganju Janeza Husa. Prav tam je umrl.
8.* V Londonu (v Anglĳi), blažena mučenca: Tomaž Green [grín], duhovnik, in
Valter Pierson [pírsn], menih iz kartuzĳe tega mesta. Ker sta se uprla kralju Henriku VIII., ki je zase zahteval najvišje pravo v cerkvenih stvareh, sta bila zaprta
v umazano ječo in zaradi lakote in bolezni slavno umrla.
9.* V mestu Moerzeke-lez-Termonde (blizu Genta, v Belgĳi), sveti Edvárd Poppe, duhovnik, ki je v težkem času, s pisanjem in pridigami pospeševal krščansko
vzgojo in pobožnost do evharistĳe po Flándrĳi.
******
10. V Besançonu [besansónu] (na Francoskem) spomin svetega Klavdĳa, škofa,
ki je umrl šestega junĳa.
11. V Rimu ob Salarĳski cesti, trpljenje blaženega Getúlĳa, slavnega in učenega
moža in njegovih tovarišev: Cereálĳa, Amáncĳa in Primitíva, ki so bili na povelje
cesarja Hadrĳána najprej tepeni, nato vrženi v ječo in nazadnje sežgani.
12. Ravno tako v Rimu ob Avrelĳski cesti, rojstni dan za nebesa svetih: Bazilída,
Trípoda, Mándala in drugih dvajsetih mučencev pod cesarjem Avrelĳanom in
načelnikom Platonom.
13. V Nikomedíji, smrt svetega Zaharĳa, mučenca.
14. Na otoku Gotland (blizu Švedske), spomin svetega Petra v Nydalĳu, ki je po
prerokbi svetega Bernarda ustanovil ta samostan in ga v preprostosti srca modro vodil.
16. Na Francoskem, smrt blažene Marĳe, nune v Wallencurii [valenkúrĳi], ki se
je po smrti prikazala sveti Ascelíni, nečakinji našega svetega očeta Bernarda.
17. Na Nemškem, spomin blažene Marjete, device, ki je sledila Jagnjetu na gori
svete Valbúrge.

11. �����
1. Spomin svetega Barnaba, apostola, ki je bil dober mož in poln Svetega Duha in
vere. Prištet je bil med prve vernike Jeruzalema. Oznanjal je evangelĳ v Antiohiji, in komaj spreobrnjenega Pavla iz Tarza uvedel med število bratov, ter spremljal na prvem njegovem potovanju pri evangelizacĳi Azĳe. Nadalje je bil navzoč
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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pri jeruzalemskem koncilu. Ko se je vrnil na Ciper, svojo domovino, je tam širil
evangelĳ.
2. V Neaplju (v Kampánĳi), sveti Máksim, škof, ki je bil zaradi nicejske veroizpovedi pregnan v izgnanstvo od cesarja Konstáncĳa. Tam je, kot pričevalec vere,
zaradi težav umrl.
3. V Bremah (na Saškem), sveti Rembért, hamburški in hkrati bremenski škof, ki
je kot zvest učenec svetega Ansgara in njegov naslednik, razširil svojo službo do
dežele Danske in Švedske. V času vdora Normanov je skrbel za odkup krščanskih ujetnikov.
4.* V Mainzu (v Frankónĳi, v Nemčĳi), blaženi Bardo, škof, ki je bil najprej kot
heresfeldenski opat povišan v škofa, in je z neutrudno pastoralno skrbjo odlično skrbel za Cerkev.
5.* V samostanu Camera [kámera] (blizu Bruselja na Brabantskem, v današnji
Belgĳi), sveta Alejda, devica iz Cistercĳanskega reda, ki je pri dvaindvajsetih letih postala gobava. Prisiljena je bila živeti zaprta. Zadnja leta življenja je bila slepa, tako da ji ni ostal noben ud zdrav, razen jezik, da je s petjem hvalila Boga.
6. V Trevisu (na Beneškem), sveti Parízĳ, duhovnik iz Kamaldulenskega reda, ki
je pomagal sedeminsedemdeset let nunam z odrešilnimi nasveti v duhovnih rečeh. Umrl je pri stoosmih letih starosti.
7.* Pri Gnjeznu na Poljskem, blažena Jolénta, opatinja, ki se je po smrti vojvode
Boleslava Pobožnega odpovedala zemeljskemu bogastvu. Skupaj s hčerjo je naredila zaobljube samostanskega življenja v Redu svete Klare.
8.* V Saluzzu [salúcu] (v Piemontu), blaženi Štefan Bandelli, duhovnik iz Reda
pridigarjev (dominikancev), ki je bil odličen pridigar in marljiv pri spovedovanju.
9. V Salamanki (na Španskem), sveti Janez od Svetega Fakúnda González de Castrillo [kastríljo], duhovnik iz Reda puščavnikov svetega Avguština, ki je z osebnimi pogovori in svetostjo vzpostavil slogo življenja med meščani, razjarjenimi
po nasilnih strankah.
10. V Dertosi (v Španĳi), sveta Roza Frančiška Marĳa od bolečin (Marĳa Roza)
Molas Vallvé, devica, ki je preoblikovala združenje pobožnih žena v Kongregacijo sester Naše Gospe od Tolažbe, ki je bila posvečena službi žalostnim.
11. V Rimu, sveta Pavla Frassine�i, devica, ki je po mnogih premaganih začetnih težavah ustanovila Kongregacĳo sester od svete Doroteje za krščansko vzgo… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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jo deklic, in se vneto posvečala svojemu delu s primerno blagostjo in močnim
duhom.
12.* V Ragusi (na Sicílĳi), blažena Marĳa Schininá [skininá], devica, ki je izvolila
ponižno in preprosto življenje v skrbi za bolnike, zapuščene in reveže, in ustanovila Sestre od svetega Srca Jezusovega, da bi vsem vrstam revščine nudile pomoč.
13.* V vasi Kara-Kenpru blizu Diyar-bakíru v Turčĳi, blaženi Ignacĳ Maloyan,
mardinenski škof Armencev in mučenec v genocidu izvršenim od preganjalcev vere, nad kristjani tiste pokrajine. Ker ni hotel sprejeti tujo vero. je ko je bil
okrepčan s posvečenim kruhom za duhovno hrano so-ujetnikov, je preboden
z neštevilnimi udarci skupaj z verniki prelil kri, in tako prišel do uživanja večnega miru.
******
14. V Ogleju, trpljenje svetega Feliksa in Fortunata. Bila sta rodna brata. Raztegnili so ju na natezalnici, žgali z gorečimi plamenicami in nazadnje obglavili.
15. V Klervoju, smrt blaženega Rájnerja, priorja, ki ga je sveti Bernard v Belgĳi
spreobrnil in ga v svojem samostanu privedel do svetosti.
16. V samostana Camera [kámera] (pri Bruselju), spomin blažene Marĳe, nune,
ki je že v mladosti zbolela za gobavostjo in je prestala najhujše bolečine. Zaradi
svoje čudovite stanovitnosti in pobožnosti je bila vredna obiska svete Uršule in
njenih tovarišic.

12. �����
1. V Loru na Avrelĳski cesti (ob dvanajstem miljniku od Rima), smrt svetih mučencev: Bazílinda, Cirína, Náborja in Nazárĳa pod cesarjem Dioklecĳánom in
Maksimĳánom.
2. V Egiptu, sveti Onúfrĳ, puščavnik, ki je v samotni puščavi živel šestdeset let
redovniško življenje.
3. V Rimu pri svetem Petru, sveti Leon III., papež, ki je podelil Karlu Velikemu,
frankovskemu kralju, krono rimskega imperĳa in veliko delal v obrambo prave
vere in božjega dostojanstva Božjega Sina.
4.* V Utrechtu (v Lotaríngĳi, na današnjem Nizozemskem), sveti Odúlf, duhovnik, ki je oznanjal evangelĳ Frízom.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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5.* Na Švedskem, sveti Eskíl, škof in mučenec, po rodu Anglež, ki je bil posvečen za škofa od svojega svetega učitelja Sigfrída. Neutrudno se je predal velikim
trudom za Kristusa pri poganih, ki so ga kamnali.
6.* V Cortoni [kortóni] (v Toskani), blaženi Gvido, duhovnik, ki je, kot učenec
svetega Frančiška, živel v pokori, v uboštvu in ponižnosti.
7.* Blizu Ocre [okre] (v Abruzzu [abrucu]), blaženi Placid, opat, ki je bil najprej
puščavnik v votlini, nato je združil učence v samostanu Svetega Duha.
8.* V Ci�a di Castello [síta di kasteljo] (v Umbrĳi), blažena Flórida (Lukrécĳa
Helena) Cevoli [čevóli], devica iz Reda klaris, ki je, čeprav je bila zaradi ran
oslabljena na telesu, vršila njej izročene naloge veselo in marljivo.
9. V Veroni (na Beneškem), sveti Gašper Bertoni, duhovnik, ki je ustanovil Kongregacĳo od svetih ran našega Gospoda Jezusa Kristusa, katerega sodelavci naj
bi postali misĳonarji, vdani škofom.
10.* V Capranici [kapraníki] (v viterbski pokrajini blizu Rima), blaženi Lovrenc
Marĳa od svetega Frančiška Ksaverja Salvi, duhovnik iz Kongregacĳe pasionistov, ki je razširjal pobožnost do deteta Jezusa.
11.* V Rivibámbi (v Ekvádorju), blažena Mercédes Marĳa od Jezusa Molina, devica, ki je ustanovila redovno skupnost, katere naloga je bila sprejemati in vzgajati deklice – sirote in revne, dvigati padle ženske iz grešnega življenje in v novem življenju utrjevati milosti.
12.* V Ragúsi (na Sicílĳi), blažena Marĳa Kándida od Evharistĳe Barba, devica iz
Reda bosonogih karmeličank, ki je izkazovala popolno pokorščino posvečenemu življenju in pravilu, ter svetovala pri gradnji novih samostanov.
******
13. V Milanu, spomin blaženega Nazárĳa, mučenca, ki ga je Anolín v krutem
preganjanju dolgo mučil, bičal, vrgel v ječo in ubil z mečem skupaj z dečkom
Celzom, za katerega je skrbel. Njuni trupli je tega dne našel sveti Ambrozĳ. Ko
so ta mučenca našli in ju prenesli, sta bila ovenčana s tolikšno milostjo, da se je
zdela njuna kri, kot pred kratkim prelita in kot bi bili glavi ta dan odsekani. In
vsi so občutili vonj, ki presega sladkost vseh dišav. Praznik teh dveh mučencev
pa se obhaja osemindvajsetega julĳa.
15. V Klervoju, smrt blaženega Gvídona, meniha, ki ga je videnje tako prestrašilo, da se je spreobrnil in s stanovitnostjo ter čistostjo zaslužil, da je bil deležen
nebeških videnj.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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16. V Himmerodu, spomin Óptona, meniha, slavnega po ponižnosti.

13. �����
1. Spomin svetega Antona, duhovnika in cerkvenega učitelja, Portugalca, že redovnega kanonika. Vstopil je v Red manjših bratov, pred kratkim ustanovljenim, da bi širil vero med afriškimi ljudstvi. Toda pozneje je z velikim uspehom
vršil službo pridigarja v Italĳi in Francĳi. Mnoge je pritegnil k pravemu nauku.
Napisal je pridige, prešinjene z milino. Po naročilu svetega Frančiška je učil brate teologĳo, dokler se ni v Padovi preselil h Gospodu.
2. Na Adreatinski cesti (ob sedmem miljniku od mesta Rim), sveta Felíkula, devica in mučenka. Ker se ni hotela poročiti, ne darovati malikom, so jo vrgli v temno ječo, jo mučili z lakoto, raztegnili na natezalnico in končno vrgli v kanal.
3. V Aleksandrĳi (v Egiptu), blaženi Ahílej, škof, ki je bil znamenit po učenosti,
veri, življenju in navadah.
4. V Nikósĳi (na Cipru), sveti Trifílĳ, škof, ki je trdno branil pravo nicejsko veroizpoved. Bil je zelo spreten govornik svoje dobe in zelo čudovit razlagalec Visoke pesmi, kot poroča sveti Hieronim.
5. V Abruzzu [abrucu], sveti Cetéj ali Peregrín, amiternski škof, ki je bil krivično
obtožen izdajstva mesta, ko so vdrli Langobardi v pokrajino. Obsojen je bil na
smrt in potopljen v reko.
6. V Aleksandrĳi (v Egiptu), sveti Evlógĳ, škof, slaven po nauku, kateremu je
sveti papež Gregor Veliki poslal mnoga pisma, in on njem piše: »Ni daleč od
mene, kdor je eno z menoj«.
7.* Pri Limoges [limóžu] (v Akvitánĳi), sveti Psalmódĳ, puščavnik.
8.* V lyonskih krajih (v Francĳi), sveti Ragnebért, mučenec, ki je bil plemenitega rodu in obdarjen s plemenitimi krepostmi. Bil je tako osovražen na dvoru od
učitelja Ebroína, da je bil slednjič ob ponovnem poslanstvu umorjen.
9.* V pokrajini Larboust [larbúst] (na Pirenejih, v Francĳi), sveti Aventín, puščavnik in mučenec, ki je bil verjetno ubit od Mavrov.
10. V Cordobi [kórdovi] (v pokrajini Andalúzĳe, v Španĳi), sveti Fandíl, duhovnik in menih, ki je bil ob preganjanju Mavrov, ko je vladal Mohamed I. zaradi
vere v Kristusa obglavljen.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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11.* V samostanu Clairvaux-ju [klervóju] (v Burgúndĳi), blaženi Gerard, menih,
starejši brat svetega Bernarda, ki je bil nevešč v znanosti, vendar je imel veliko
modrost in razločevanje v duhovnih stvareh. Sveti Bernard mu je v šestindvajsetem govoru o Visoki pesmi postavil nesmrtni spomenik bratske ljubezni.
12. Pri Hue v Vietnamu, sveta mučenca: Avguštin Phan Viet Huy in Nikolaj Bui
Viet The, ki sta iz strahu poteptala križ. Da bi opravila kazen za svoj greh, sta
prosila cesarja Minh Mang, da ju znova sodi kot kristjana. Zato sta bila razsekana v ladji in prišla v nebeško veselje.
13.* V mestu Naumowiczi [naumovíči] pri Grodnu (na Poljskem), blažena Marĳa Ana Biernacka, družinska mati in mučenka, ki se je v času okupacĳe v vojni ponudila vojakom namesto snahe, ki je bila noseča. Takoj je bila prebodena in
prejela slavno palmo mučeništva.
******
14. V Afriki, smrt svetih mučencev: Lucĳána, Fortunáta in Krescéncĳa.
15. V Jędrzejówu [jendšejúvu] (na Poljskem), spomin svetega Nikolaja, opata in
ustanovitelja tega samostana, ki je slovel po svetosti življenja in po čudežih.

14. �����
1. V Samarĳi ali Sebasti (v Palestini), spomin svetega Elizéja, ki je bil kot učenec
Elíja prerok v času izraelskega kralja Jorama vse do dni Joasa; čeprav ni zapustil prerokbe, je vendar delal čudeže za prišlece, in oznanil, da bo prišlo odrešenje vsem ljudem.
2. V Ogleju (na Beneškem), sveti Prot, mučenec.
3. Pri Soissonsu [suasónu] (v belgĳski Galĳi, v današnji Francĳi), sveta mučenca:
Valérĳ in Rufín. Obglavljena sta bila na povelje Ríkciovara.
4.* V Neaplju (v Kampánĳi), sveti Fortunát, škof.
5. V Vienni (v Burgúndĳi), sveti Etérĳ, škof.
6. V Carigradu, sveti Metód, škof, ki se je, ko je bil še menih, podal v Rim k papežu Pashalu I. v obrambo svetih podob. Povzdignjen v škofa je slovesno proslavil zmago prave vere.
7. V Cordobi [kórdovi] (v pokrajini Andalúzĳa, v Španĳi), sveti mučenci: Anastázĳ, duhovnik, Feliks, menih, in Digna, devica, ki so bili umorjeni skupaj na
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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isti dan. Anastázĳ, ki je pred konzulom Mavrov izpovedal krščansko vero, je bil
takoj ubit. Z njim tudi Feliks, getulske narodnosti, ki je živel katoliško vero in samostansko življenje v Astúrĳi. Digna pa je bila še kot mladenka takoj obglavljena, ker je zaradi njihovega umora zelo pokarala sodnika.
******
8. Pri Cezareji (v Kapadócĳi), posvečenje svetega Bazilĳa, škofa, ki je v Valentovem času slovel po čednostih, učenosti in umnosti.
10. Istega dne, smrt svetega Kvíncĳana, duhovnika in pričevalca.
11. V Sirĳi, trpljenje svetih tempeljskih vitezov, ki so bili iz sovraštva do vere na
povelje Saladína presekani po sredi.
12. V samostana Luka (na Nemškem), spomin blaženega Pavónĳa, ki je slovel po
znamenjih in krepostih.
13. V Španĳi, spomin blažene Mencĳe, device, ki je ustanovila in vodila samostan Avezgón. Vse od mladosti je slovela po pobožnosti.

15. �����
1. Spomin svetega Amosa, preroka, katerega je Bog kot živinorejca v Tekui in
gojitelja divjih smokev poslal k izraelovim sinovom, da bi branil svojo pravico
in svetost nasproti njihovim prestopkom.
2. V Silistri (v Mízĳi, v današnji Bolgarĳi), sveti Hesíhĳ, vojak, ki je bil pod predsednikom Máksimom prĳet z blaženim Júlĳem in za njim ovenčan z mučeništvom.
3. V Basilicati [bazilikáti] (v Lukánĳi), sveti Vid, mučenec.
4. V Clermont-Ferrandu [klermón feránu] (v Akvitánĳi, v današnji Francĳi), sveti Abraham, menih, ki je bil doma pri bregu reke Evfrat. Podal se je v Egipt, da bi
obiskal puščavnike, toda ujet od poganov, je bil pet let zadržan v verigah. Nato
je prišel v Galĳo pri Auvergnu [ovérnju], kjer se je zatekel v samostan Svetega
Círika in umrl v veliki starosti.
5. V Crespinu [krespénu] (v Hainaultu [enóltu], na ozemlju današnje Francĳe),
sveti Landelín, opat, katerega je sveti škof Autbért od tatvin spreobrnil k vajam
kreposti. Ustanovil je laubienski samostan, nato je šel v Crespin, kjer je umrl.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.

Junĳ

263

6.* V Séesu [séju] (v Névstrĳi, v današnji Francĳi), sveti Lotár, škof, ki je baje odložil službo in si zaželel samotno smrt.
7. V Cordobi [kórdovi] (v pokrajini Andalúzĳa, v Španĳi), sveta Benílda, mučenka, ki je umrla že v letih ob preganjanju Mavrov.
8. Na Mont-Joux [monžú] (v Vallese, v severni Italĳi), sveti Bernard de Menthóne, duhovnik, ki je bil kanonik in arhidiakon v Aosti. Prebil je mnogo let po najvišjih grebenih Alp in tam zgradil preslavni samostan in v dveh gorah ustanovil
gostišče za popotnike pod njegovim imenom, ki sta še slavni.
9.* V Ratzeburgu [raceburku] (v Holzácĳi, v Nemčĳi), sveti Isfríd, škof, ki je po
navadah premonstratenskih kanonikov širil evangelĳ med Vendi.
10.* V Londonu (v Anglĳi), blaženi Tomaž Scryven [skrajvn], mučenec, menih iz
kartuzĳe tega mesta, ki je ohranil vero Cerkve pod kraljem Henrikom VIII. Zato
je izmučen od lakote v ječi prejel venec mučeništva.
11.* V Yorku (ravno tako v Anglĳi), blažena: Peter Snow [snou], duhovnik, in
Radulf Grimston [grimstn], ki sta bila pod kraljico Elizabeto I. obsojena na smrt.
Eden, ker je bil duhovnik, drugi, ker ga je poskušal rešit pred preganjalci, in sta
tako pretrpela mučeništvo.
12. V Pibracu [pibráku] (v toulouski [tulúzki] pokrajini, v Francĳi), sveta Germána, devica, ki je bila od nepoznanih staršev. Že od otroških let je trpela kot
služkinja. Prenašala je vse vrste težav pogumno in z veselim obrazom, dokler se
ni pri dvaindvajsetih letih pobožno spočila v Gospodu.
13.* V Bergamu (v Italĳi), blaženi Alojzĳ Marĳa Palazzolo [palacólo], duhovnik,
ki je ustanovil Kongregacĳi ubožnih sester in bratov od Svete Družine.
14. Pri mestu Liu-šui-tao (v pokrajini Qian-šeng-žuang, v provinci He-bei na Kitajskem), sveta Barbara Cui Lian-ži, mučenka, ki je, ko je bil njen sin že usmrčen,
ponoči pobegnila iz želje po rešitvi. Toda bila je ujeta od sovražnikov in umrla
je zelo kruto mučena.
******
15. Na Sicílĳi, rojstni dan za nebesa svetih mučencev: Vita, Modesta in Krescéncĳe, ki so bili pod cesarjem Dioklecĳanom vrženi v kotel vrelega olja, potem postavljeni pred zveri in na sramotilni oder, a so z božjo pomočjo zmagali in dokončali tek slavnega boja.
16. V Beneventu, smrt svetega Merkucĳa, mučenca.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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17. Pri Bourges-u [búržu] v samostanu La Prée [lapré], spomin blaženega Abrahama, opata, ki se je odlikoval po čistosti in krotkosti.
18. V Rameji (v Belgĳi), smrt device Neže, ki je v kratkem času čudovito napredovala v redovni popolnosti.
20. V Longpontu (pri Soissonsu [suasónu]), prenos teles svetega Gregorja, ki je
iz doktorja in kantorja Pariške univerze postal redovnik tega samostana, in dveh
mučencev vojakov.

16. �����
1. V Mali Azĳi, spomin svetih mučencev: Kvírika in Julíte.
2. V Bessançonu [besansónu] (v lyonski Galĳi, v današnji Francĳi), sveta mučenca: Feréol in Ferrúcĳ. Sveti Irenej ju je poslal oznanjat božjo besedo in ju je dal
pozneje sodnik Klavdĳ mučiti in z mečem prebosti.
3. V Nantesu [nántu] (ravno tako v lyonski Galĳi), sveti Similĳán, škof, katerega
hvali sveti Gregor Tourski [túrski] kot velikega pričevalca.
4. V Limassolu (na Cipru), sveti Tihón, škof, v času cesarja Teodózĳa mlajšega.
5. V Mainzu (v belgĳski Galĳi, v današnji Nemčĳi), sveti Avrej, škof, njegova sestra Justína, in tovariši mučenci, ki so bili baje prebodeni od poganskih Hunov,
ko so slavili evharistĳo.
6. V Lyonu (v Francĳi), smrt svetega Avrelĳána, arleškega škofa, ki je bil imenovan od papeža Vigílĳa za vikarja v Francĳi. Zgradil je v svojem mestu dva samostana, enega za moške, drugega za ženske, ter jima izročil lastno pravilo.
7.* V Carrari [karári] (v Toskani), smrt svetega Kehárda, lunskega in sarzanskega škofa, ki je bil krivično umorjen blizu kamnoloma za marmor. Prišteva se ga
med mučence.
8. V Meissenu [májsnu] (na Saškem, v Nemčĳi), sveti Beno, škof, ki je hotel ohraniti edinost Cerkve in zvestobo rimskemu papežu. Bil je vržen iz sedeža in trpel
izgnanstvo.
9. V nunskem cistercĳanskem samostanu Aywiéres [ejviér] (na Brabantskem,
v današnji Belgĳi), sveta Luitgárda, devica, znamenita po pobožnosti do Svetega Srca Gospoda.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.

Junĳ

265

10.* V Londonu (v Anglĳi), blaženi Tomaž Reding [redink], mučenec, menih iz
kartuzĳe tega mesta, ki se je pod kraljem Henrikom VIII. držal edinosti s Cerkvijo. Zato je v nesnagi ječe, negibno privezan z verigami, zaradi lakote in bolezni umrl.
11.* Pred rochefortskim [rošfórtskim] pristaniščem (v Francĳi), blaženi Anton
Konstant Auriel [oriél], duhovnik in mučenec, ki je bil kot vikar cardurcenske
župnĳe v času francoske revolucĳe zaradi duhovništva uklenjen v umazani ladji in kmalu zbolel. Ko je pomagal sojetnikom, je pri sidru na morju umrl
12. V mestu Lang Coc (v Vietnamu), sveti mučenci: Dominik Nguyen, zdravnik, Dominik Nhi, Dominik Mao, Vincencĳ in Andrej Tuong, poljedelci, ki so bili
skupaj prĳeti zaradi krščanske vere in mučeni v ječi z mnogimi mučili. Slednjič
so bili obglavljeni pod cesarjem Tu Đuc.
13.* V pokrajini Ingenbohl [ingnból] (blizu Schwyza [švíca], v Švici), blažena
Marĳa Terezĳa (Ana Marĳa Katarina) Scherer [šerer], devica, ki je prva vodila
Sestre od ljubezni svetega Križa.
******
14. Na Škotskem, spomin blaženega Davida, ki je zapustil kraljevski dvor svojega očeta in škofovsko čast v mestu Ándreon ter postal menih, da bi posnemal
čednosti svojega redovnega brata Aleksandra, brata v samostanu Foigny (Fuaní).

17. �����
1. V Rimu na Stari Salárĳski cesti, sveta mučenca: Blast in Diógen in drugih dvestodvainšestdesetih mučencev, ki so pokopani ob stari Salarĳski cesti pod Kukumerskim gričem.
2. V Apolónĳi (v Makedónĳi), sveti mučenci: Isávr, Inocenc, Feliks, Hérmĳ, Peregrín in Bazilĳ.
3. V Silistri (v Mézĳi, v današnji Bolgarĳi), sveta mučenca: Nikárd in Marcĳán, ki
sta kot vojaka zavrgla daritev in trdno zavračala darovanje bogovom. Zato sta
bila obsojena na smrt od načelnika Máksima ob preganjanju cesarja Dioklecĳana.
4. V Bessançonu [besansónu] (v lyonski Galĳi, v današnji Francĳi), sveti Antídĳ,
škof in mučenec, ki je sprejel smrtno obsodbo verjetno pod Krokom, vandalskim
kraljem.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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5. V Bitínĳi (v današnji Turčĳi), sveti Hipátĳ, igumen samostana Ruﬁniancev, ki
je s skromnim življenjem in s strogimi posti učil učence popolno poslušnost samostanskemu življenju, svetne ljudi pa strahu Božjega.
6.* V Bretánji, sveti Hervéj, puščavnik, ki je bil baje slep od rojstva. Toda ljubko
je prepeval o rajskem veselju.
7. V Orleánsu [orleánu] (v Francĳi), sveti Avít, opat.
8. V Pisi [pízi] (v Ertrúrĳi), sveti Rajnér, siromak in romar za Kristusa.
9.* V Ouremu [orému] (v pokrajini Lorrau, na Portugalskem), sveta Terezĳa,
kraljica in mati treh otrok, ki je po smrti soproga živela redovno življenje pod cistercĳansko disciplino v samostanu, ki ga je sama ustanovila.
10.* V Benetkah, blaženi Peter Gambacorta [gambakórta], ustanovitelj Reda puščavnikov svetega Hieronima, katerega prvi redovniki so bili tatovi, ki jih je on
spreobrnil.
11.* V Neaplju (v Kampánĳi), blaženi Pavel Burali, iz Reda redovnih klerikov
Teatincev. Najprej je bil škof v Piacenzi [pĳačénci], nato v Neaplju, in se je posvečal obnovitvi cerkvene discipline in utrjevanju vere njemu izročene črede.
12.* Pri sidru na ladji na morju pred Rochefortom [rošfórom] (pri obali Francĳe),
blaženi Filip Papon [papó], duhovnik in mučenec iz Autuna [óténa], ki je bil kot
župnik v času francoske revolucĳe zaradi duhovništva odpeljan v suženjstvo.
Ker je umirajočega sojetnika odvezal od grehov, je zato sam umrl.
13. V mestu Qua Linh (v Vietnamu), sveti mučenec Peter Đa, ki je bil kot mizar
in zakristan mučen s strašnimi mučili. Toda ostal je trden v izpovedovanju vere
in slednjič umrl v plamenih pod cesarjem Tu Đuc.
******
14. V okraju Bourgesa [búrža], smrt svetega Gúnﬁlda, škofa in pričevalca.
15. Smrt svetega Vúlmarja, opata, moža čudovite svetosti in vere.
16. V Afriki, trpljenje svetega Ferdinanda, portugalskega vojvoda in poglavarja
Reda de Avis, ki so mu Turki iz sovraštva do vere prizadeli mnogo zla in je umrl
v ječi, kot mučenec.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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18. �����
1. V Rimu na pokopališču Balbíne na Ardeatínski cesti, sveta mučenca: Marko in
Marcelĳán, v preganjanju cesarja Dioklecĳana, ki sta se pobratila ob istem trpljenju. Poveljnik Fabĳan ju je dal privezati k deblu, kjer so jima prebodli noge z ostrimi žeblji. Ker pa kljub temu nista nehala slaviti Kristusa, so jima s sulico prebodli prsi in tako sta se s slavo mučeništva preselila v nebeško kraljestvo.
2. V Tripolĳu (v Fenícĳi, v današnjem Libanonu), sveti Leóncĳ, vojak, ki je prišel
do krone mučeništva, ko je pretrpel v ječi hudo mučenje.
3. V Afriki, sveta mučenca: Ciríak in Pavla, ki so ju po mnogih mučenjih pobili
s kamenjem.
4. V Bordeaux-u [bordóju] (v Akvitánĳi), sveti Amánd, škof, ki je poučil v nauku
resnice in krstil svetega Pavlina Nolanskega, od katerega je bil neprestano slavljen.
5. Pri Sciacca [šáka] na gori Gemmariaro (na zahodni Sicílĳi), sveti Kalóger, puščavnik.
6. V Schönau [šenau] (ob reki Renu, v Nemčĳi), sveta Elizabeta, devica, slavna
po zvestobi meniškemu življenju.
7.* V Mantovi (v Lombardíji), blažena Hozána Andreasi, devica, ki je oblekla
habit Sester od pokore svetega Dominika, ki je s čudovito modrostjo združila
premišljevanje božjih reči s svetnimi opravili.
8. V Padovi (na Beneškem), sveti Gregor Barbarigo, škof, ki je ustanovil bogoslovno semenišče, dečke poučeval katehezo v njihovem jeziku, imel sinode in
pogovore z duhovščino, odprl mnoge šole, bil do vseh radodaren, do sebe pa
strog.
******
9. V Aleksandrĳi, trpljenje svete Marine, device.
10. V Anglĳi, smrt blaženega Kadukána, škofa, ki se je odpovedal svoji škoﬁji,
prejel redovno obleko v samostanu Dore [dour] in živel le za Kristusa.

19. �����
1. V Marche (v Italĳi), sveti Romuáld, puščavnik in oče kamaldulenskih menihov, doma iz Ravenne. Željan puščavniškega in redovnega življenja, je več let
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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potoval po Italĳi, gradil majhne samostane in z neutrudnim delom pospeševal
evangeljsko življenje med menihi, dokler ni srečno dokončal dela v samostanu
Val di Castro.
2. V Milanu (v Ligúrĳi), spomin svetih mučencev: Gervázĳa in Protázĳa, katerih
trupla je našel sveti Ambrož in na ta dan s svečanim obredom prenesel v novo
baziliko, ki jo je sam zgradil.
3.* Na gori Vósego (v Avstrázĳi, na ozemlju današnje Francĳe), sveti Deódat, neverski škof, ki je baje ustanovil samostan na tem kraju, pozneje po njem imenovanim.
4.* V samostanu v Fécampu [fekámpu] (v Névstrĳi), sveta Hildomárka, opatinja, ki je blagohotno od Ebroína sprejela in oskrbovala svetega Leodegárĳa.
5. V Zaragozi [saragósi] (na Španskem), sveti Lambért, mučenec.
6.* V Caltagironi [kaltadžiróni] (na Sicílĳi), prenos blaženega Gerlánda, ki je bil
vitez Reda vetega Janeza Jeruzalemskega, ki se je dobrodušno posvetil vdovam
in otrokom brez staršev.
7. V Firencah (v Etrúrĳi), sveta Julĳána Falconieri [falconĳéri], devica, ki je ustanovila Red sester Marĳinih služabnic, zaradi redovne obleke imenovane »Mantellate« (tj. v ženskih plaščih).
8.* V Pesaru (v Marche, v Italĳi), blažena Michelína, vdova, ki je razdelila vse
premoženje ubogim, oblekla habit Tretjega reda svetega Frančiška, prosila kruh
in živela ponižno in strogo življenje.
9.* V Londonu (v Anglĳi), blaženi mučenci: Sebastĳán Newdigate [njúdigejt],
Humfréd Middlemore [midlmór] in Viljem Exmew [iskmjú], duhovniki kartuzĳe istega mesta, ki so pod kraljem Henrikom VIII., ker so trdno vztrajali v zvestobi do Kristusove Cerkve, sedemnajst dni stali privezani na steber z železnimi
lisicami na rokah in slednjič z obešenjem dokončali mučeništvo.
10.* Ravno tam, blaženi Tomaž Woodhouse [vúdhauz], duhovnik in mučenec iz
Družbe Jezusove, ki je bil pod kraljico Marĳo posvečen v duhovnika katoliško,
potem prvih dvanajst let ob preganjanju kraljice Elizabete zaradi vere zaprt, stalno delal s sojetniki za spravo s Katoliško Cerkvĳo, dokler ni bil ovenčan z mučeništvom pod mučilom v Tiburnu.
11. V vasi Wu-yi (pri mestu Xian-xian, v provinci He-bei, na Kitajskem), sveta
duhovnika in mučenca iz Družbe Jezusove: Remígĳ Isoré in Modest Andlauer,
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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ki sta bila umorjena ob preganjanju pristašev stranke »Yihe-tuan«, medtem, ko
sta molila pred oltarjem.
******
12. Pri Raveni, smrt svetega Urzicĳána, mučenca, ki je pod sodnikom Pavlinom
kljub neizmernemu trpljenju ostal zvest Gospodu in je po obglavljenju dopolnil
svoje mučeništvo.
13. Na Portugalskem, spomin blaženega Janeza, opata v Salsedu, ki se je proslavil z gorečnostjo.
14. V Himmerodu, smrt blaženega Hertuvíka, priorja, ki je, oslabljen od starosti
in vestnega izpolnjevanja pravil, sveto umrl ob uri, ki jo je bil napovedal.

20. �����
1. Spomin svetega Metóda, olimpskega škofa in mučenca, ki je pisal knjige v jasnem in logičnem jeziku in je bil na koncu Dioklecĳanovega preganjanja ovenčan
z mučeništvom.
2.* V laonski pokrajini (v Névstrĳi, v današnji Francĳi), sveti Gobán, duhovnik,
ki je bil rojen na Irskem. V Anglĳi je postal učenec svetega Fusca, iz ljubezni do
Kristusa je odpotoval v Galĳo in živel v tamkajšnjih gozdovih puščavniško življenje.
3.* V samostanu Svetega Jakoba Foggieskega (v Apúlĳi), sveti Janez de Matéola, opat, ki je bil pri ljudstvu spoštovan zaradi strogosti življenja in pridiganja.
V pokrajini Gargáno je ustanovil Pulsansko kongregacĳo, z disciplino Pravila
svetega Benedikta.
4.* V samostanu Medingenu (na Bavarskem), blažena Marjeta Ebner, devica iz
Reda pridigarjev (dominikancev), ki je trpela mnogo nadlog za Kristusa. Izkoristila je življenje za odrešenje, vsem v zgled, prĳetno Bogu, in mnogo je pisala
o mističnih stvareh.
5.* V Dublinu (na Irskem), trpljenje blaženega Dermota O'Hurley [hérli], škofa
in mučenca, ki je kot laični izvedenec prava, po volji papeža Gregorĳa XIII. postal kasheski škof. Bil je pod kraljico Elizabeto I. več mesecev zasliševan in mučen. Obrekovanja je stalno zavračal in se je v kraju Hoggen Green [hougn grín]
postavljen pred mučila umirajoč izjavil, da je katoliške vere in da vrši škofovsko
službo.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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6.* Ravno tam, spomin blažene Marjete Ball [ból], mučenke. Ko je postala vdova, je sprejemala doma mnogo iskanih duhovnikov. Ko jo je ovadil sam sin, so jo
po ukazu zgrabili in po raznih načinih mučenja, je sedemdesetletna umrla v ječi na neznanem kraju.
7.* V Nagasaki-ju (na Japonskem), blaženi mučenci: Frančišek Pacheco [pačéko],
duhovnik, in osem tovarišev, iz Družbe Jezusove, ki so bili obsojeni na ogenj iz
sovraštva do vere.
8.* V Londonu (v Anglĳi), blaženi Tomaž Whitbread in tovariši: Viljem Harcourt [hakórt], Janez Fenwich [fenvič], Janez Gavan [gejven] in Anton Turner [térner], duhovniki iz Družbe Jezusove, ki so bili lažnivo obtoženi zarote smrti kralja Karla II.. Dovršili so mučeništvo za nebeško kraljestvo v Tiburnu.
******
9. Rojstni dan za nebesa svetega Silvérja, papeža in mučenca, ki ga je bizantinski
vojskovodja Belizar zaradi spletk zlobne cesarice Teodore Avguste poslan v izgnanstvo na otok Ponza [pónca], ker ni hotel zopet nazaj postaviti krivoverskega škofa Antima, ki ga je bil odstavil njegov prednik Agipit. Prav tam je umrl strt
od bridkosti, ki jih je pretrpel za katoliško vero.
10. V Rimu, pogreb svetega Nováta, brata duhovnika Timoteja, ki so ju apostoli poučili o veri. Njuni sestri sta bili sveti Kristusovi devici: Pudencĳána in Prakséda.
11. V Vratislavi (na Poljskem), mučenje blažene Benígne, device in mučenke, ki
so jo umorili Tatari zaradi vere in čednosti.
13. V Belgĳi, spomin blaženega Janeza, opata samostana Laós, ki je tudi druge
učil pobožnosti, ki si jo je pridobil v Klervoju pri svetem Bernardu.
14. V Španĳi, smrt blaženega Makárĳa, konverza v samostanu Valbué́na, čigar
zasluge je Bog potrdil s čudeži.

21. �����
1. Spomin svetega Alojzĳa Gonzage, redovnika, iz rodu vojvod in zelo slavnega
zaradi nedolžnega življenja. Ko je prenesel vojvodstvo na brata, se je pridružil
Družbi Jezusovi v Rimu in slaboten je še kot mladenič umrl, ko je pomagal okuženim s kugo.
2.* V Ghe (v Bretánji, v Francĳi), sveti Mevén, opat, doma iz Walesa [vejlza], ki
se je umaknil v gozd in tam ustanovil samostan.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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3. V pokrajini Evreux [evré] (v Névstrĳi), sveti Leutfríd, opat, ki je ustanovil samostan Svetega Križa, kateremu je načeloval skoraj oseminštirideset let.
4.* V Bourgesu [búržu] (v Akvitánĳi, danes v Francĳi), sveti Radúlf, škof, ki je
bil zaskrbljen zaradi duhovniškega življenja. Za njemu izročene duhovnike je
oskrbel izbrana poglavja z mislimi svetih očetov in zakonik za pastoralno rabo.
5.* V Huesci [uéski] (v Aragónĳi, današnji Španĳi), sveti Rajmúnd, ki je iz redovnega kanonika postal rodski in barbastrski škof. Nikdar ni hotel pobĳati z vojsko sovražnike krščanskega imena. Zaradi tega je bil izgnan za tri leta iz svojega sedeža.
6.* V Orvietu (v Umbrĳi), blaženi Tomaž, redovnik iz Reda servitov.
7. V Londonu (v Anglĳi), sveti Janez Rigby, mučenec, ki je bil prĳet in obsojen na
obglavljenje pod kraljico Elizabeto I., ker se spravil s katoliško Cerkvĳo. V Southwarku je bil obešen z vrvjo in živ še mučen.
8.* Na privezani ladji na odprtem morju pred Rochefortom [rošfórom] (v Francĳi), blaženi Jakob Morelle Dupas [morél dipá], duhovnik in mučenec, ki je bil
obsojen na ujetništvo, ker je vršil v času francoske revolucĳe pastoralno službo
v poitierski pokrajini. Bil je strog do sebe, mil pa do drugih in je pri sidru od lakote umrl.
9. V mestu Zapotlanejo [sapotla ného] (v Mehiki), sveti Jožef Isabel Flores, duhovnik in mučenec, v času tamkajšnjega velikega preganjanja.
******
10. V Rimu, spomin svete Demetrĳe, device. Ko so jo zaradi vere v Kristusa pripeljali pred brezbožnega sodnika, je po priznanju Gospoda izdihnila dušo.
12. V Sirakúzah (na Sicílĳi), rojstni dan za nebesa svetih mučencev: Rufína in
Márcĳe.
13. V Afriki, trpljenje svetih mučencev: Kvirĳáka in Apolinárĳa.
14. V Cezareji (v Palestini), smrt svetega Evzébĳa, škofa in pričevalca v Samosáti, zgodovinopisca in moža odličnih sposobnosti.
15. V Baudelau-u [bodelóju] (v Flándrĳi), spomin blaženega Evstáhĳa, meniha,
ki je prešel iz puščavniškega življenja v samostansko življenje in ustanovil imenovani samostan.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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17. V Klervoju, smrt blaženega Konstantina, ki ga je sveti Bernard osvobodil
z vislic in ga iz zločinca spremenil v svetnika.

22. �����
1. Sveti Pavlín, škof, ki je prejel krst v Bordeaux-u [bordóju] in potem zapustil
javno službo. Iz zelo plemenitega in zelo bogatega je postal reven in ponižen.
Šel je v Nolo v italĳansko Kampánĳo h grobu svetega Feliksa, duhovnika, da bi
v bližini sledil njegovemu življenju. Živel je asketsko življenje z ženo in tovariši.
Ko pa je postal škof, slaven zaradi učenosti in svetosti, je pomagal romarjem in
marljivo podpiral revne.
2. Sveta mučenca: Janez Fisher [ﬁšer], škof, in Tomaž More [mór], ki sta bila zaprta v londonski stolp v Anglĳi, ker sta zavračala poroko in zaradi primata rimskega papeža. Janez Fisher, škof v Rochestru [ročestru], preslaven zaradi učenosti in plemenitosti življenja, je bil na ta dan na ukaz samega kralja pred ječo
obglavljen. Tomaž More pa, družinski oče najbolj poštenega življenja in predsednik državnih voditeljev, je bil, zaradi zvestobe do katoliške Cerkve, povezan
s častitim škofom v mučeništvu.
3. V Rimu, spomin svetega Flávĳa Klemena, mučenca, ki je pred cesarjem Domicĳánom, s katerim je vršil javno službo, zanikal resničnost bogov, in bil zaradi vere v Kristusa usmrčen.
4. V Verulamu (v Anglĳi), sveti Albán, mučenec, ki je samega sebe izdal, kot pripovedujejo, potem, ko je še ne krščen sprejel doma v hiši kot gosta klerika, kateri ga je poučil zapovedi krščanske vere. Zaradi tega je bil obglavljen po bičanju
in hudih mučenjih
5. V Caerleonu (v Bretánji), sveta mučenca: Júlĳ in Áron, ki sta trpela za svetim
Albanom ob preganjanju cesarja Dioklecĳana. V tem času so mnogi prišli po
končanem boju do veselja nebeške domovine. Mučeni so bili z različnimi mučili in strašno razmesarjeni.
6. V Dülük (v Sirĳi), sveti Evzébĳ, samosatski škof, ki je v času arĳanskega cesarja Konstancĳa obiskoval, nespoznan v vojaški obleki, Božje Cerkve. Potrjeval
jih je v katoliški veri. Potem pa je bil pod cesarjem Valéntom izgnan v Trákĳo,
toda ko je bil v času cesarja Teodózĳa vrnjen Cerkvi mir, je bil poklican iz pregnanstva. Slednjič je, ko je obiskoval Cerkve, umrl kot mučenec z razbito glavo
od opeke, ki jo vrgla arĳanska žena.
7. Spomin svetega Nikéta, remezĳánskega škofa v Dácĳi (v današnji Romunĳi),
katerega hvali v pesmi sveti Pavlín iz Nole, ker je poučeval evangelĳ barbarske
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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ovce. Vodil je čredo v miru in se včasih z nevedni in roparji učil srcem peti Kristusu v rimski cerkvi.
8.* V Rimu, v Lateranu, blaženi Inocenc V., papež, ki je bil iz Reda pridigarjev
(dominikancev). Poučeval je sveto teologĳo v Parizu in dobil proti volji lyonski
škofovski sedež. Skupaj s svetim Bonaventurom je vodil četrti lateranski ekumenski koncil za združitev med latinci in grki. Slednjič je bil poklican na Petrov
sedež in v zelo kratkem času izpolnil papeško službo. Rimski Cerkvi je bil bolj
pokazan, kot pa dan.
******
9. Pri Aleksandrĳi (na gori Árarat), trpljenje deset tisoč mučencev, ki so jih križali.
10. Na Škotskem, smrt blaženega Áda, škofa, ki je bil kot opat samostana Melrose povzdignjen na škofovski sedež v Kajtnessu. Ker je branil pravice svete Cerkve, so njega in nekega njegovega tovariša meniha, njegovi lastni podložniki
živa sežgali, potem ko so jima zadali mnogo ran.
11. V Vĳéru, spomin blaženega Árnolda, meniha, ki si je pri sveti Magdaleni, zaradi čistega in strogega življenja, izprosil ozdravljenje od telesne bolezni.

23. �����
1. V Nikomédĳi, spomin mnogih svetih mučencev, ki so bili v času cesarja Dioklecĳana skriti v gorah in votlinah. Mirno so prenesli mučeništvo zaradi Kristusovega imena.
2. V elyskem [ílĳskem] samostanu (v vzhodni Anglĳi), sveta Ediltrúda, opatinja,
ki je, kot hči kralja in sama kraljica Northúmbrĳe, dvakrat zavrgla poroko. Pozneje je od svetega škofa Vilfrída prejela nunsko pregrinjalo v samostanu, ki ga
je sama ustanovila. Načelovala je kot mati z zgledi in opomini mnogim devicam.
Njejo telo so našli nestrohnjeno, ko je bilo pokopano že enajst let.
3.* V Vannesu [vanu] (v Bretánji), sveti Bílĳ, škof in mučenec, ki je bil baje ubit
od Vikingov, ki so pustošili mesto.
4.* V Pávĳi (v Lombardíji), blaženi Lanfránk, škof, ki je kot miroljuben mož mnogo pretrpel, ko je v mestu pospeševal mir in slogo.
5.* V Onhayi (v Hainaultu [enóltu], v današnji Belgĳi), sveti Walhér, duhovnik,
ki je bil baje umorjen ob prehodu reki Mose od svojega nečaka duhovnika, katerega življenje je karal.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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6.* V Oigniesu [uanjéju] (ravno tako v Hainaultu [enóltu]), blažena Marĳa, obdarjena z mističnimi darovi, ki je s privoljenjem moža živela zaprta v celici. Ustanovila in vodila je zavod beginj.
7.* V puščavi Valmanente (v Marche, v Italĳi), blaženi Peter Jakob di Pesaro, duhovnik iz Reda puščavnikov svetega Avguština.
8. V Londonu (v Anglĳi), sveti Tomaž Garnet, duhovnik in mučenec iz Družbe Jezusove, ki je bil posvečen v Valladolidskem kolegĳu za Angleže, ter se vrnil v Anglĳo. Dvakrat je bil vržen v ječo pod kraljem Jakobom I. in pretrpel mučeništvo v Tiburnu.
9. V Castelnuovu [kastelnuóvu] (pri Turínu, v Italĳi), sveti Jožef Cafasso [kafáso], duhovnik, ki se je predal povečanju pobožnosti in znanosti pri duhovnikih ter pri zaprtih revežih v ječah, pa tudi za spravo z Bogom pri obsojenih na
smrt.
10.* V Alatru (v Lácĳu, v Italĳi), blažena Marĳa Rafaela (Sanktína) Cima�i [čimáti], devica, od Sester od usmiljenja za bolnike, ki je živela skrito in ponižno in
s stalno ljubeznĳo skrbela predvsem za bolne in uboge.
******
11. V Rimu, trpljenje svetega Janeza, duhovnika, ki ga je dal brezbožni Julĳan
obglaviti na stari Salárĳski cesti pred kipom boga sonca, ne da bi ga dal prej zaslišati.
12. V Sútrĳu (na Toskanskem), mučenje svetega Feliksa, duhovnika, ki ga je dal
poveljnik Túrcius taka dolgo s kamnom tolči po ustih, dokler ni izdihnil.
13. V Sitoju, smrt blaženega Feliksa, meniha, ki je prišel iz Molesme-a [moléma]
z našim svetim očetom Robertom. Po ukazu njegovega naslednika svetega Štefana, se je po Robertovi smrti vrnil v Sito in napovedal razširjenje reda.

24. �����
1. Slovesni praznik Rojstva svetega Janeza Krstnika, predhodnika Gospodovega, ki je bil že v materinem telesu napolnjen s Svetim Duhom in je od veselja poskočil nad prihodom človeškega Odrešenika, katerega rojstvo je napovedovalo
Gospoda Kristusa. In tako velika milost je zažarela v njem, da je sam Gospod rekel o njem, da ni bil nobeden večji med rojenimi od žena od Janeza Krstnika.
2. V Rimu na Stari Salárĳski cesti, sveta mučenca: Janez in Fest.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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3. V Autunu [óténu] (v lyonski Galĳi, v današnji Francĳi), sveti Simplícĳ, ki je bil
plemenitega in pobožnega rodu. Živel je popolnoma čisto v družbi zelo poštene
soproge, ter bil izvoljen za škofovstvo.
4. V vasi Creteil [kretéj] (na pariškem ozemlju), trpljenje svetih mučencev: Agoárda in Agilbérta in še mnogo drugih.
5. V Malinesu [malínu] (na Brabantskem, v današnji Belgĳi), sveti Rumóld, ki je
bil puščavnik in mučenec.
6. V Lobbesu (v Avstrázĳi, danes v Belgĳi), sveti Teodúlf, škof in opat.
7.* V Nantes [nántu] (v Bretánji), sveti Gohárd, škof in mučenec. Ko je v stolnici
slavil skupaj z ljudstvom sveto mašo in pel »Sursum corda« (tj. kvišku srca), je
bil preboden od puščic brezbožnih Vikingov in je z mnogimi verniki umrl.
8.* V Vestervigu (na Danskem), sveti Teodgár, duhovnik, ki je kot misĳonar v tej
pokrajini zgradil prvo leseno cerkev.
9. V provinci Si-čuan (na Kitajskem), sveti Jožef Yuan Zaide, duhovnik in mučenec, ki je bil iz sovraštva do krščanske vere zadavljen.
10.* V Guadalajári [guadalahári] (v Mehiki), blažena Marĳa iz Guadalúpe (Anastázĳa) García Zavala [garsíja savála], devica, ki je bila dejavno udeležena pri
ustanovitvi Kongregacĳe služabnic svete Marjete Marĳe za reveže. Marljivo je
vršila dela ljubezni med ubogimi in bolnimi.
******
11. V Rimu, smrt Fáusta in Lucéje z ostalimi dvaindvajsetimi.
12. V Zwe�lu (pri Dunaju), smrt Mavrícĳa, meniha, ki je s svojo potrpežljivostjo
v bolezni, ter s postom in molitvĳo zaslužil milost blažene smrti.
13. V Alkobasi (Alcobaça, na Portugalskem), prenos blaženega Petra Alfónza, ki
je bil brat portugalskega kralja in potem ondi menih.

25. �����
1. V Turinu (v Ligúrĳi), sveti Máksim, prvi škof tega sedeža, ki je z očetovskim
nagovorom trume poganov poklacal h Kristusovi veri in jih z božjim naukom
vodil k nebeškemu plačilu.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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2. Istega dne, spomin svetega Prósperja Akvitánskega, ki je izobražen v teologiji in znanosti, s ženo živel pošteno in skromno. Ko je postal v Marseille-u [marséju] menih, je proti pelagĳancem branil nauk svetega Avguština o božji milosti in o daru vztrajnosti, ter je v Rimu je vršil nalogo pisarja papeža svetega Leona Velikega.
3. V Reggiu [rédžĳu] (v Emílĳi), sveti Prósper, škof.
4.* V Maurienni [moriéni] (v Galĳi, danes v Francĳi), sveta Tígrida, devica, ki je
tam na vse načine pospeševala čaščenje svetega Janeza Krstnika.
5.* V Rosemarkie (na Škotskem), sveti Molóh ali Luán, škof.
6.* V Jaci [hási] (v Španĳi), sveta Evrósĳa, devica in mučenka.
7. V Egmondu (v Frízĳi, na današnjem Nizozemskem), sveti Adalbert, diakon in
opat, ki je pomagal svetemu Vilibrórdu pri evangelizacĳi.
8.* V Bretánji, sveti Salomón, mučenec. Dokler je vladal kot kralj, je nastavljal
škofovske sedeže, večal samostane in delal po pravici. Ko pa je zapustil kraljevanje, je bil v cerkvi oslepljen in umorjen.
9. V Goletu (pri Nuscu [núsku], v Kampánĳi), sveti Viljem, opat, ki je odšel iz
mesta Vercelli [verčeli] in postal reven iz ljubezni do Kristusa. Bil je opomnjen
od svetega Janeza od Matere in ustanovil samostan Montevergine. Zbral je tovariše, katere je poučil v visokem duhovnem nauku in ustanovil v južnih pokrajinah Italĳe mnogo samostanov, tako za menihe kot za nune.
10.* V kartuzĳi Le Reposoir [le repozuá] (v Savóji, danes v Francĳi), blaženi Janez, s priimkom Španec, menih, ki je opisal ustanove kartuzĳanskega reda za
nune.
11.* V Marienwerder (v poljski Prúsĳi), blažena Dorotéja Montauska, ki se je kot
vdova v cerkvi pri stolnici zaprta v celico, se pogosto posvečala molitvi in stalno pokori.
12.* V Lavalu (v Francĳi), blažena Marĳa Lhuillier [lĳié], devica in mučenka, ki
je bila sprejeta med Bolničarke usmiljenja. V času francoske revolucĳe je bila stanovitno zvesta redovnim obljubam Cerkve in je umrla z obglavljenjem.
13. V mestu Nam Đinh (v Vietnamu), sveta mučenca: Dominik Henares [enáres], škof iz Reda pridigarjev (dominikancev), in Frančišek Đo Minh Chieu, od
katerih je prvi misĳonaril devetinštirideset let, drugi pa je bil katehet in je mar… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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ljivo delal z njim. Oba sta bila skupaj obglavljena za Kristusa pod cesarjem Minh
Mang.
******
14. Pri Hierapolisu, smrt svetega Lozípatra, učenca svetega apostola Pavla.
15. V Aleksandrĳi, trpljenje svetega Gálikana, mučenca, ki je bil odlikovan s častnimi znamenji in je bil Konstantinu Avgustu zelo ljub in drag. Po prizadevanje
Konstantinove hčerke Konstancĳe, ter mučencev Janeza in Pavla, se je spreobrnil k pravi veri. Glas o njem se je razširil po vsem takrat znanem svetu in od vsepovsod so prihajali ljudje, da bi videli uglednega moža, prejšnjega patricĳa in
konzula, kako umiva revežem noge, deli miloščino, streže bolnikom in opravlja
razna dela usmiljenja. Ko se je pozneje pod Julĳanom branil darovati malikom,
so ga z mečem prebodli in je tako postal Kristusov mučenec.
16. V Anglĳi, spomin blaženega Víljema, opata v Bilándu, ki se je vneto prizadeval za lepo samostansko življenje in za razširjanje reda.
17. V Liege-u [liéžu], smrt blažene Eve, rekluze cistercĳanskega reda, ki se je prizadevala za širjenje praznika Presvetega Rešnjega Telesa.

26. �����
1. V Rimu, spomin svetih: Janeza in Pavla, katerih imenu je posvečena bazilika
na gori Celio [čélĳo], pri pobočju Scáura [skávra], pod zaščito senatorja Pamáhija.
2. V Tridentu (na Beneškem), sveti Vigílĳ, škof, ki je prejel od svetega Ambroža
Milanskega z znamenji oblasti tudi pastoralno navodilo o delu oznanjevanja in
utrjevanja evangelĳa na svojem področju. Poskusil je popolnoma izruvati ostanke malikovalstva in poroča se, da je bil zaradi Kristusovega imena od divjih ljudi preboden in je tako dopolnil mučeništvo.
3.* V Noli (v Kampánĳi), sveti Deódat, škof, ki je nasledil svetega Pavlína.
4. V pokrajini Poitiers [puatĳé] (v Akvitánĳi, v današnji Francĳi), sveti Makséncĳ, opat, znamenit po krepostih.
5. V Solunu (v Grčĳi), sveti David, puščavnik, ki je zaprt v celico zunaj mestnega obzidja, preživel v njej skoraj osemdeset let.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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6. Pri Valencienne-u (v Avstrázĳi, v današnji Francĳi), sveta: Sálvĳ, škof, in njegov učenec, ki sta prišla iz ozemlja Arverna na to ozemlje in pretrpela mučeništvo od Vinegarda, gospodarja tega kraja.
7. V Cordobi [kórdovi] (v pokrajini Andalúzĳa, v Španĳi), sveti Pelágĳ, mučenec, ki je pri trinajstih letih ohranjal vero v Kristusa in čistost proti osladnemu
prilizovanju kralja Maurov, Abd arj-Rahmana III., in je na njegov ukaz slavno
dovršil svoje mučeništvo razmesarjen na udih z železnimi kleščami.
8. V Gubbiu (v Umbrĳi), sveti Radúlf, škof, ki se je vneto ukvarjal z besedo pridiganja in kar je mogel odtegniti od domačih izdatkov, je radodarno potrošil za
reveže.
9. V Belley-u [beléju] (v Burgúndĳi, v današnji Francĳi), sveti Antélm, škof, ki je
kot menih Velike kartuzĳe restavriral zgradbo, porušeno zaradi množine snega.
Ko je postal prior, je sklical generalni kapitelj in poklican na škofovski sedež blestel z neutrudljivim delom in neustrašeno trdnostjo.
10.* Na ladji pred pristaniščem Rochefort [rošfórt] (v Francĳi), blaženi Rajmúnd
Petiniaud de Jourgnac [pitinjó de žurná], duhovnik in mučenec, ki je kot arhidiakon, ujet v Limogesu [limóžu] v času francoske revolucĳe, bil zaradi tvorov
v nečloveških okoliščinah na ladji, in je tako dopolnil mučeništvo.
11.* V Cambrai-u [kambréju] (v Francĳi), blažene device in mučenke: Magdalena Fontaine [fontén], Frančiška Lanel, Terezĳa Fantou [fantú] in Ivana Gérard
[žerár], ki so bile Hčere od ljubezni. V sovraštvu do Cerkve so bile v času francoske revolucĳe obsojene na obglavljenje. V zasmeh so jih vodili k mučenju ovenčane z rožnim vencem.
12.* V Trevisu (v Italĳi), blaženi Andrej Hĳacínt Longhin [lóngin], škof, ki je stalno pomagal beguncem in ujetnikom v vojnih grozotah. V težavnih časih je s posebno skrbjo branil pravice delavcev in vseh potrebnih v človeški družbi.
13. V pokrajini Kvian-šeng-žuang (pri mestu Liu-šui-tao, v provinci He-bei, na
Kitajskem), sveti Jožef Ma Tai-šun, mučenec, ki je kot zdravnik in katehet, čeprav so v preganjanju od pristašev sekte »Yihe-tuan« drugi iz njegove družine
odpadli od vere, je on raje pričeval s svojo krvjo za Kristusa.
14. V pokrajini Jalisco [halísko] (na guadalajarskem ozemlju, v Mehiki), sveti Jožef Marĳa Robles, duhovnik in mučenec, ki je ob preganjanju za časa divjanja
mehiške revolucĳe, umrl obešen na drevo.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.

Junĳ

279

15.* V gozdu Birok (blizu mesta Stradch, v lvovski pokrajini, v Ukrajini), blažena: Nikolaj Konrad, duhovnik, in Vladimir Pryjma, ki sta v času Bogu sovražne
vlade, z neustrašeno smrtjo oznanjala upanje na vstajenje s Kristusom.
16.* V vasi Syhiv (ravno tako v lvovski pokrajini), blaženi Andrej Iščak, duhovnik in mučenec, ki je bil ob isti vojni vihri umorjen z udarci, zaradi vere v Kristusa.
17. V Rimu, sveti Jožef Marĳa Escrivá de Balaguer [eskrivá de balagér], duhovnik, ki je ustanovil inštitut Opus Dei in Družbo duhovnikov Svetega Križa.
******
18. V mestu Val-in-Sainte [valensén], trpljenje svetih mučencev: Sálvĳa, angolemskega škofa in Supérĳa.
19. Istega dne, spomin svete Perseveránde, device.
20. V Foigny-ju [fuaníju] (na Francoskem), smrt blaženega Bartoloméja, škofa, ki
je zapustil škoﬁjski sedež v Laónu, ki ga je bil zelo sveto upravljal šestintrideset
let in postal še bolj svet menih.
22. V Himmerodu, smrt svetega Húgona, meniha, ki je opisal dela blaženega
Davida, meniha istega samostana, in ga tudi posnemal, ter tako postal deležen
njegovega plačila.

27. �����
1. Sveti Ciril, škof in cerkveni učitelj, ki je bil izvoljen na aleksandrĳski sedež v Egiptu. Na Efeškem koncilu je razpravljal o dogmah: o eni in isti osebi v Kristusu
in o božjem materinstvu Device Marĳe.
2. V Kartágini (v današnji Tunizĳi), sveta Guddéna, mučenka, ki je bila na ukaz
prokonzula Rufína štirikrat mučena ob različnih časih: z mučilom in trganjem
nohtov, z ječo, tudi s smradom, končno z mečem presekana.
3. V Cordobi [kórdovi] (v Andalúzĳi, v Španĳi), sveti Zóil, mučenec.
4. V Carigradu, sveti Samsón, duhovnik, ki je sprejemal reveže. Baje je spodbujal
cesarja Justinĳana, katerega je ozdravil od bolezni, da je zgradil bolnišnico.
5. Na gradu Chinonu [šinónu] (v tourski [túrski] pokrajini, v Francĳi), sveti Janez, duhovnik, po rodu Bretonec, ki se je umaknil pogledom ljudi zaradi Božje
ljubezni. Imel je celico pred vaško cerkvĳo.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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6.* V Milanu (v Lombardíji), sveti Ariáld, diakon in mučenec, ki je močno nasprotoval slabim navadam klerikov zaradi simonĳe in pokvarjenosti. Zaradi te
gorečnosti za Božjo hišo, je bil umorjen od dveh klerikov s krutim mučenjem.
7.* V Cornetu [kornetu] (blizu Bobbia, v Apúlĳi), blaženi Benvenút iz Gúbbia,
redovnik iz Reda manjših bratov, ki se je izenačil z življenjem ubogega Kristusa
v ponižni službi ubogim.
8. V mestu Nam Đinh (v Vietnamu), sveti Tomaž Toán, katehet in mučenec, in
Trung Linh, oskrbnik misĳona, ki je pod cesarjem Minh Mang za Kristusa trpel
nova in zelo kruta mučenja v ječi, kjer je umrl od lakote in žeje.
9.* V fribourgški [fribúrški] pokrajini v Švici, blažena Marjeta Bays [bé], devica, ki je v družini vršila poklic šivilje. Vsa se je darovala za mnogovrstno pomoč
bližnjemu in nikdar ni zanemarila molitev.
10.* V Moulinsu [mulénu] (v Francĳi), blažena Ludovika Terezĳa Montaignac
de Chauvance [montenják de šováns], devica, ki je ustanovila Sveto zvezo oblatov Svetega Srca.
******
11. V Galácĳi, smrt blaženega Krescéncĳa, učenca svetega Pavla in škofa tega
mesta, ki se je bil napotil v Galĳo in z oznanjevanjem mnoge spreobrnil h Kristusovi veri.
12. Lönanu (na Nemškem), spomin blaženega Daniela, opata, ki je često med
sveto mašo okusil in spoznal, kako sladek je Gospod.
13. V Španĳi, smrt blaženega Rúdolfa, ustanovitelja in opata samostana Kantávos, slavnega po popolnem življenju.

28. �����
1. Spomin svetega Ireneja, škofa, ki je bil od otroških let učenec svetega Polikárpa, smirnskega škofa, kot piše sveti Hieronim, in je zvesto varoval tradicĳo apostolskih časov. Že kot lĳonski duhovnik je nasledil škofa svetega Potína in je bil
baje prav tako ovenčan s slavnim mučeništvom. Mnogo je razpravljal o apostolski tradicĳi, pa tudi proti herezĳam je izdal preslavne knjige v obrambo katoliške vere.
2. V Aleksandrĳi (v Egiptu), pod cesarjem Septímĳom Sevérom, sveti mučenci: Plutárh, Serén, katehumen Heraklíd, nečak Herón in drugi Serén, katehumena Heráida in Potamĳéna in Marcela, njuna mati, vsi slavni učenci Orígena. Ne… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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kateri so proslavili Kristusa z mečem, drugi z ognjem; med katerimi je posebno
blestela devica Potamĳéna, ki je najprej prebila številne boje zaradi devištva in
končno je pretrpela nezaslišana mučenja za vero in je bila skupaj z materjo sežgana.
3. V Rimu, svetega Pavla I., papeža, ki je bil krotak in zelo usmiljen. Ponoči je
v molku obiskoval celice bolnih revežev in jim dajal hrano. Kot branilec prave
vere je pisal cesarjema Konstantinu in Leonu, da se vzpostavĳo svete podobe
v prejšnjo stanje čaščenja. Kot marljiv častilec svetnikov je določil, da se iz razdrtih pokopališč častĳo pobrana telesa mučencev s himnami in pesmimi v cerkvah, mestih in samostanih.
4. V Cordobi [kórdovi] (v pokrajini Andalúzĳa; v Španĳi), sveti Argimír, mučenec, ki je kot menih v preganjanju Mavrov ob vladanju Mohameda II. bil živ postavljen na mučilo in bil preboden z mečem. Ko je bil že star, je sodnik ukazal,
da zataji Kristusa. Toda ostal je zvest v izovedovanju vere.
5.* V Burghausengenu (v Hessenu, v Nemčĳi), sveti Heimerad [hajmrád], duhovnik in puščavnik, ki je bil po mnogih prezirih in zasmehovanjih vržen iz samostana, a je vendar na dolgo in široko misionaril za Kristusa.
6. V Londonu (v Anglĳi), sveti Janez Southworth [soutvórt], duhovnik in mučenec, ki je vršil duhovniško službo v Anglĳi. Trpel je večkrat ječo in izgon. Slednjič je bil pod vlado Oliverja Cromwella [kromvéla] obsojen na smrt. Ko je v Tiburnu videl vrv, je vzkliknil, da ima mučilo za Kristusov križ.
7. V Loveri (v Lombardíji), sveta Vincéncĳa Gerosa [džerósa], devica, ki je ustanovila Inštitut sester od Ljubezni skupaj s sveto Bartoloméjo Capitanio [kapitánĳo].
8. V vasi Wang-la-jia (pri Dong-guang-xianu, v provinci He-bei, na Kitajskem),
svete mučenke: Lucĳa Wang Čeng, Marĳa Fan Kun, Marĳa Qi Yu in Marĳa Ženg
Xu, ki so bile kot deklice vzgojene v zavetišču sirot. Bile so ob preganjanju sektašev »Yihe-tuan« med seboj zvezanimi rokami vesele, kot da bi šle na poroko in
bile za tem z mečem umorjene.
9. V pokrajini Jie-šui-wang (pri mestu Šen-xian v isti provinci), sveta Marĳa Du
Žao-ži, mučenka, ki je bila mati duhovnika in se iz bega vrnila. Ni hotela izdati
vere v Kristusa. Ravnodušno je nastavila vrat sekiri sovražnikov.
10.* V mestu Drohobych (v Ukrajini), blažena duhovnika in mučenca: Severĳán
Baranyk in Jóahim Senkivskyj, iz Reda svetega Jožafata, ki sta, v preganjanju
proti veri, po mučeništvu postala deležna Kristusove zmage.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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******
11. Spomin svetega Rajnálda, opata, moža izredne svetosti in vzdržnosti.
12. V Mellifontu (na Irskem), smrt blaženega Malga, meniha, ki je bil nekoč obseden od hudega duha, a je bil po priprošnji svetega Malahĳa ozdravljen. Vstopil je v red in je zaradi svoje ponižnosti dobil dar čudežev.
13. V samostanu Hoven [houven] (v Flándrĳi), blažena Guda, sestra, ki se je veselila nizkih služb in je postala Jezusu draga.

29. �����
1. Praznik svetih apostolov Petra in Pavla. Simon, sin Jona in Andrejev brat, ki je
prvi izmed učencev izpovedal, da je Jezus Kristus, ki je Petra poklical, Sin živega Boga. Pavel pa, apostol poganov, je oznanjal Judom in Grkom križanega Kristusa. Oba sta v veri in ljubezni do Jezusa Kristusa oznanjala evangelĳ v mestu
Rim. Pod cesarjem Neronom sta umrla kot mučenca: prvi, kot poroča izročilo,
pribit na križ z glavo navzdol in v Vatikanu pokopan ob Triumphalni cesti, drugi umorjen z mečem in pokopan na Ostienski cesti. Na ta dan slavi ves svet z enako častjo in spoštovanjem njuno zmago.
2. V Génovi (v Ligúrĳi), sveti Sírĳ, ki se časti kot škof.
3. V Narni (v Umbrĳi), sveti Kásĳ, škof, ki je žrtvoval, kot poroča papež Gregor
Veliki, vsak dan s solzami daritve Bogu za spravo. Kar je imel, je vse daroval.
Slednjič, na dan rojstva apostolov, je imel navado vsako leto iti v Rim. Ko je maševal v svojem mestu in dal vsem Gospodovo Telo, se je preselil h Gospodu.
4.* V Krki (na Koroškem), sveta Ema, groﬁca, ki je živela štirideset let kot vdova
in razdelila veliko premoženje revnim in Cerkvi.
5.* Na morju nasproti otoku Majórki, blaženi Rajmúnd Lul, redovnik in mučenec iz Tretjega reda svetega Frančiška. Kot mož izrednega znanja in razsvetljenega nauka, je ustanovil bratske pogovore s Saraceni za pospeševanje Kristusovega Evangelĳa.
6. V pokrajini Xiao-luyi (pri Šen-xian, v provinci He-bei, na Kitajskem), sveti
mučenci Pavel Wu Juan in njegov sin Janez Krstnik Wu Man-tang, ter nečak Pavel Wu Wan-šu, ki so ob preganjanju pristašev sekte »Yihe-tuan«, ko so priznali, da so kristjani, skupaj zaslužili mučeniško krono.
7. V pokrajini Du-jia-dun (ravno tako pri Šen-xian), sveti mučenki: Marĳa Du
Tian-ši in njena hči Magdalena Du Feng-ju, ki sta bili v istem preganjanju izvle… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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čene iz trstičja, kamor sta se skrili, in umrli zaradi krščanskega imena. Ena je bila
še živa vržena v grob.
******
8. Spomin svetega Marcela, mučenca, ki je bil v argentonskem taboru, skupaj
z vojakom Anastazĳem, za Kristusovo vero obglavljen in ovenčan z mučeništvom.
9. Blizu mesta Sens [sán] (v Francĳi), smrt svete Beate, device.
10. V Mautier-en-Tarentaise [montjé de tarantéz] (na Savojskem), spomin blaženega Petra Starejšega, škofa, ki je bil iz opatskega sedeža v La Ferté-ju postavljen na to mesto. Svojemu nasledniku svetemu Petru Mlajšemu je dal zgled v delu in poveličanju.
11. V Himmerodu, spomin blaženega Krínona, meniha, ki je svojemu součencu,
svetemu Ízembardu, razodel, kako je svojo obleko opral v Jagnjetovi Krvi.

30. �����
1. Prvi mučenci Svete Rimske Cerkve, ki so bili zaradi obtožbe požiga mesta
Rim ubiti z različnimi mučili, po ukazu zelo krutega cesarja Nera. Drugi pa so
bili, zvezani na hrbtu, izpostavljeni mesarjenju zveri in psov, spet drugi pribiti
na križ, drugi vrženi v ogenj, da so bili, ko je bila noč, za nočne luči. Vsi ti so bili
učenci apostolov in prvi mučenci, katere je Rimska Cerkev podarila Gospodu.
2. V Aleksandrĳi (v Egiptu), sveti Bazílid, ki je pod cesarjem Septímom Séverom,
ker je varoval sveto Potamíjeno, devico, katero so vodili k mučenju, pred predrznostjo nesramnih mož. Za to sveto službo je prejel plačilo. Bil je namreč po
njenih molitvah spreobrnjen h Kristusu in po kratkem boju postal slaven mučenec.
3. V Limogesu [limóžu] (v Akvitánĳi), sveti: Marciál, škof, Alpinĳán in Stratopolínĳ, duhovnika, ki sta slovela po čudežih.
4.* V Le Mansu [lemánu] (v Névstrĳi), sveti Bertihrámn, škof, miroljuben pastir,
in je bil pozoren do ubogih in do menihov.
5.* V Salzburgu [salcburku] (na Bavarskem), sveta Erentrúda, prva opatinja nonneburgenskega samostana in nečakinja svetega Rupérta, katerega pridiganje je
podpirala z molitvĳo in delom.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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6. V Salaniki (na vicenskem ozemlju), sveti Teobáld, duhovnik in puščavnik, ki
je s prĳateljem Gvaltérĳem in s tovariši iz Šampanja, raje imel zaradi Kristusa
uboštvo, romanja in samoto, kot pa časti in bogastvo.
7. V Nitri (pri neznani reki pri gorah Karpat, v današnji Slovaški), smrt svetega
Ladislava, ki je kot madžarski kralj v svojem gospostvu obnovil krščanske zakone, ki jih je izdal sveti Štefan in izboljšal navade. On sam je dajal vsem zgled.
Stalno je delal za širjenje krščanske vere na Hrvaškem, združeno z ogrskim kraljestvom, in ustanovil škofovski sedež v Zagrebu. Medtem, ko se je bojeval na
Češkem, je umrl, in njegovo telo je bilo pokopano v Oradei v Transilvánĳi.
8. V Bambergu (v Frankónĳi, v današnji Nemčĳi), sveti Oto, škof, ki je z vso vnemo oznanjal evangelĳ Pomeráncem.
9.* V Osnabrücku [osnabriku] (na Saškem, ravno tako v Nemčĳi), sveti Adolf,
škof, ki je sprejel cistercĳanske navade v samostanu Altencamp [altnkamp].
10.* V Londonu (v Anglĳi), blaženi Filip Powell [pouvl], duhovnik in mučenec
iz Reda svetega Benedikta, po rodu iz francoskega Cambrai-ja [kambréja], ki je
bil pod kraljem Karlom I. v ladji ujet, ko je šel proti Anglĳi. Peljali so ga k mučenju v Tiburno.
11.* V Neaplju (v Kampánĳi), blaženi Januarĳ Marĳa Sarnelli, duhovnik iz Kongregacĳe Presvetega Odrešenika (redemptoristov), ki se je posvečal dejavni pomoči revežem vseh vrst.
12. V mestu Hai Duong (v Vietnamu), sveti Vincenc Đo Yen, duhovnik in mučenec iz Reda pridigarjev (dominikancev), ki je bil pod cesarjem Minh Mang iz
sovraštva do krščanske vere umorjen z obglavljenjem.
13. V pokrajini Čen-dun (pri Jiao-he, v provinci He-bei, na Kitajskem), sveta mučenca: Rajmúnd Li Quan-žen in Peter Li Quan-hui, ki sta kot brata, v času preganjanja pristašev sekte »Yihe-tuan«, dala za Kristusa preslavno pričevanje. Eden
je bil peljan do poganskega templja, kjer je zavrnil češčenje izmišljenega božanstva in je prebičan umrl. Spet drugi je bil umorjen z ne manjšo krutostjo.
14.* V Lvóvu (v Ukrajini), spomin blaženega Zenóna Kovalyka, duhovnika in
mučenca iz Kongregacĳe Presvetega Odrešenika (redemptoristov), ki je, v času
Bogu sovražne vlade, zaslužil slavno palmo na nepoznan dan tega meseca.
15.* V Winnipegu (v kanadski provinci Manitóba), blaženi Bazílĳ Velyčkovskyj,
škof in mučenec grko-katoliške Cerkve v Ukrajini, ki je zaradi na skrivaj vršene službe med kristjani bizantinskega obreda, od preganjalcev vere v domovini
zelo trpel. Umrl je v tujini, pridružen Kristusovi žrtvi.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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1. �����
1. Spomin svetega Arona, iz levĳevega rodu, katerega je brat Mojzes mazilil
s svetim oljem za duhovnika Stare Zaveze in počiva na gori Hor.
2. V Vienni (v lyonski Galĳi, v Francĳi), sveti Martin, škof.
3. V bebronskem samostanu (v lyonski Galĳi), sveti Domicĳán, opat, ki je tu prvi
živel puščavniško življenje. Ko je tam mnoge združil v službo Božjo, se je slednjič, v visoki starosti, zazrt v nebo, preselil iz tega sveta.
4. V Névstrĳi (na reimskem ozemlju), sveti Teodoríh, duhovnik, učenec svetega
škofa Remígĳa.
5. V Angoulemu [angulému] (v Akvitánĳi), sveti Epárhĳ, duhovnik, ki je devetintrideset let prebil v samoti, predan samo molitvi. Svoje učence je učil: »Vera
se ne boji lakote«.
6.* V Bretánji (v Francĳi), sveti Golvén, škof, ki je po samotarskem življenju verjetno nasledil svetega Pavla Leonenskega.
7.* V samostanu Saint-Calais [sén kalé] (na ozemlju Le Mansa [lamána], v Francĳi), sveti Kariléf, opat.
8.* V Londonu (v Anglĳi), blažena duhovnika in mučenca: Jurĳ Beesley [bísli] in
Montford Sco� [skót], ki sta bila pod kraljico Elizabeto I. zaradi duhovništva obsojena na obglavljenje. Po krutih mučilih sta prišla do palme mučeništva.
9.* Ravno tam, blaženi Tomaž Maxﬁeld [meksfíld], duhovnik in mučenec, ki je
bil pod kraljem Jakobom I. obsojen na obglavljenje, ker je prišel v Anglĳo kot
duhovnik. Bil je mučen v Tiburnu, zaradi velikega sočutja do njega od navzočih
vernikov ovenčan s cvetlicami.
10. Ravno tam, sveti Oliver Plunke� [planket], škof in mučenec v Armaghu, ki je
bil pod kraljem Karlom II. obtožen lažne izdaje in obsojen na obglavljenje. Pred
navzočo množico je pred mučilom odpustil sovražnikom in nazadnje izpovedal
katoliško vero.
11.* V skalovju pred pristaniščem Rocheforta [rošfóra] (pri obali Francĳe), blažena duhovnika in mučenca: Janez Krstnik Duverneuil [divernéji], iz Reda Bosonogih Karmeličanov, in Peter Ared Labrouhe de Laborderie [labrúš de laborderí], kanonik iz Clermont-Ferranda [klermón ferána], ki sta bila hkrati zadržana, med divjanjem francoske revolucĳe, zaradi duhovništva na ladji suženjstva.
Zaradi bolezni sta umrla.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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12.* V La Valle�i (na otoku Malta), blaženi Ignacĳ Falzon [falcon], ki se je kot
klerik posvečal molitvi in učenju krščanskega nauka. Zelo je skrbel za vojake in
mornarje, da bi prišli do katoliške vere, preden bi odpotovali na boj.
13. V vasi Žu-he-dian (pri Jie-šui, v hunanski provinci, na Kitajskem), sveti Žang
Huai-lu, mučenec, ki se je v preganjanju pripadnikov sekte »Yihe-tuan« še kot
katehumen radovoljno izpovedal za kristjana . Z znamenjem križa je zaslužil
biti krščen v Kristusu z lastno krvjo.
14. V vasi Rancho de las Cruces [ránčo de las kruses] (v guadalajarski [guadalahárski] pokrajini, v Mehiki), sveta Justin Orona in Atilan Cruz [krús], duhovnika in mučenca, ki sta bila v mehiškem preganjanju zaradi Kristusovega kraljestva hkrati umorjena.
15.* Pri Münchnu (na Bavarskem, v Nemčĳi), blaženi Janez Nepomuk Chrzan,
duhovnik in mučenec, po rodu Poljak, ki je v času vojne pred preganjalci dopolnil trpljenje v koncentracĳskem taboriščem Dachau, pri obrambi vere.
******
14. V Anglĳi, spomin svetega Leonarĳa, škofa in pričevalca.
15. V La Ferté-ju (v Burgúndĳi), smrtni dan blaženega opata Jerneja, brata našega očeta Bernarda, ki je dvajset let vodil ta samostan.
16. V Les Dunnes-u [ledinu] (v Belgĳi), spomin blaženega Jakoba, meniha, moža
izredne preprostosti in potrpežljivosti, ki je bil preizkušen v težki in dolgi bolezni.
17. V Aviersu (na Brabantskem), zadnje slovo blažene Elizabete, ki si je po smrti
svojega moža z redovno ponižnostjo ovenčala slavo devištva, ki ga je bila v zakonu ohranila.

2. �����
1. V Rimu na Damazovem pokopališču (na Avrelĳski cesti, ob drugem miljniku),
sveta mučenca: Procésĳ in Martinĳán.
2. Spomin svetih mučencev: Liberáta, opata, Bonifácĳa, diakona, Serva in Rústika, subdiakonov, Rogáta in Séptima, menihov, in dečka Máksima, ki so bili
mučeni s krutim trpinčenjem v Kartagini v vandalskem preganjanju pod arĳanskim kraljem Hunneríhom zaradi priznavanja katoliške vere in obrambe edinega krsta. Slednjič so bili na lesu, na katerim so bili pribiti z žeblji, sežgani, še prej
pa pretepeni z vesli in umorjeni z razbitimi možgani. Dokončali so lep tek boja,
ko jih je Gospod ovenčal.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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3. V Toursu [túru] (v Névstrĳi), sveta Monegúnda, Bogu posvečena, ki je zapustila domovino in starše, ter se posvetila samo molitvi.
4. V Winchestru [vinčestru] (v Anglĳi), sveti Svithín, škof, preslaven po strogosti
življenja in ljubezni do ubogih. Ustanovil je mnogo samostanov, katere je vedno
peš obiskoval.
5.* V Sezzu [sécu] (v Lácĳu), sveti Lídan, opat in ustanovitelj krajevnega samostana, ki se je trudil osvoboditi menihe od dela v močvirnem okolju.
6.* V Villeneuve [viljnéf] (blizu Avignona [avinjóna], v Francĳi), smrt blaženega
Petra iz Lúksemburga, škofa v Metzu, ki je bil stalno predan pokori in molitvi.
7.* V Fabrianu (v Marche, v Italĳi), spomin blaženih duhovnikov: Janeza in Petra Becche�i [bekéti], iz Reda puščavnikov svetega Avguština, katera je bolj združil isti način življenja, kot pa vezi sorodstva.
8. V Lecci [leki] (v Apúlĳi), sveti Bernardin Realino, duhovnik iz Družbe Jezusove, slaven po ljubezni in dobroti. Ker je posvetne časti preziral, se je posvetil pastoralni oskrbi ujetnikov in bolnikov in službi besede ter pokore.
9.* V Liege-u [liéžu] (v Belgĳi), blažena Evgénĳa Joubert [žubér], devica iz Kongregacĳe svete Družine od svetega Srca, ki se je posvečala učenju deklic krščanskega nauka. Ko je postala jetična, je ljubeznivo sledila trpečemu Kristusu.
******
10. Spomin treh vojakov, ki so trpeli skupaj z blaženim apostolom Pavlom.
11. Spomin svetih mučencev: Aristóna, Krescencĳána, Evtíhĳana, Urbana, Vitala, Justa, Feliksa, Felicíssima, Márcĳe in Simforóze. Vsi so bili v Kampánĳi ovenčani z mučeništvom.
12. V Upsalli (na Švedskem), trpljenje blaženega Janeza, škofa, ki je postal iz zelo
vnetega meniha odličen škof in je dolžnosti svoje službe vestno opravljal. Ubili
so ga estonski morski roparji.
13. Na Španskem, smrt blaženega Dédaka, meniha iz Fistéra, ki je bil pri ustanovitvi in vodstvu kalatrávskega meništva pomočnik in naslednik svetega Rajmúnda, opata.
14. V Belgĳi, smrt blažene Marĳe, device, ki je prezirala plemenitost svojega
rodu, sprejela obleko sestre konverze v Nazaretu pri Lieri in se ondi do smrti
odlikovala po ponižnosti.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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3. �����
1. Praznik svetega Tomaža, apostola, ki drugim učencem ni verjel, ko so oznanjali,
da je Kristus vstal. Toda, ko mu je Jezus sam pokazal prebodeno stran, je vzkliknil:
»Moj Gospod in moj Bog«. Poroča se, da je to vero oznanjal indĳskim ljudstvom.
2. V Laodicéji (v Sirĳi), spomin svetega Anatólĳa, škofa, ki je zapustil čudovite
spise, ne samo redovnim možem, ampak tudi ﬁlozofom.
3. V Wizi (v Trákĳi, danes v Turčĳi), sveti Memnón, centurĳ in mučenec, ki ga je
sveti Sever v času Dioklecĳana in Maksimĳana spreobrnil h krščanski veri. Skupaj z njim je pretrpel kruta mučila, in kot prvi zmagovalec odšel v nebesa.
4. V Mézĳi (na današnjem ozemlju med Romunĳo in Bolgarĳo), spomin svetih
mučencev: Marka in Mocĳána, ki nista hotela žrtvovati malikom in sta trdno priznavala Kristusa. Bila sta zaradi Kristusa obglavljena.
5. V Altinu (na Beneškem), sveti Heliodór, škof, ki je bil poučen od svetega Valerĳána Oglejskega. Bil je tovariš svetih: Kromácĳa in Hieronima in je prvi zasedel
škofovski sedež tega mesta.
6.* V Carigradu, sveti Anatólĳ, škof, ki je izpovedal pravo vero v dve Kristusovi
naravi v zvezku, napisanem za Flavĳána, svetega papeža Leóna, in je poskrbel,
da je bil nauk potrjen na kalcedonskem koncilu.
7. V Rimu (pri Svetem Petru), sveti León II., papež, izobražen v grškem in latinskem jeziku, prĳatelj uboštva in ubogih, ki je sklical tretji carigrajski koncil.
8.* V Toulousu [tulúzu] (pri reki Garonni, v Francĳi), sveti Rajmúnd Gayrard
[gerár], ki se je kot šolski učitelj s trudom posvetil delom ljubezni, ko je zgubil
ženo. Ustanovil je gostišče, potem pa bil prištet med kanonike basilike Svetega
Saturnína.
9. V mestu Hung Yen (v Vietnamu), sveti Jožef Nguyen Đinh Uyen, mučenec, ki
je bil kot katehet pod cesarjem Minh Mang ubit v ječi iz sovraštva do krščanske
vere.
10. V mestu Vinh Long (v Vietnamu), sveti Filip Phan Van Minh, duhovnik in
mučenec, ki je pod cesarjem Tu Đuc za Kristusa pretrpel obglavljenje.
11.* V mestu Fuencarral [fuén kastrál] (blizu Madrida, v Španĳi), blažena Marĳa
Ana Mogas Fontcuberta [fontkubérta], devica, ki je ustanovila Kongregacĳo sester
od božje Matere Pastirja, za poučevanje deklic, ter za pomoč revnim in bolnikom.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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12. V močvirju pri vasi Dong-jang-tai (blizu Šen-xian, v provinci He-bei, na Kitajskem), sveta mučenca: Peter Žao Ming-žen in Janez Krstnik Žao Ming-xi, ki
sta bila kot brata v preganjanju privržencev sekte »Yihe-tuan« umorjena, ker nista mislila na svojo rešitev, ko sta varovala žene in krščanske dečke, ki so bežali.
******
13. Pri Neocezareji (ob Črnem morju), rojstni dan za nebesa za nebesa blaženega
Gregorĳa, škofa in mučenca, ki so ga slavili zaradi znamenj in čudežev.
14. V Aleksandrĳi, smrt svetega Trifóna in drugih desetih mučencev.
15. V Carigradu, spomin svetega Evlógĳa, dalje mučencev Evfémĳe, Akácĳa in
Demétrĳa.
16. V Chiusi [kjúzi] (v Ertrúrĳi), trpljenje svetih mučencev: Ireneja, diakona, in
Mustĳóle, plemenite gospe, ki sta trpela pod cesarjem Avrelĳem.
17. V Edessi (v Mezopotámĳi), prenos trupla svetega Tomaža, apostola.
18. V Himmerodu, pogreb pet in tridesetih svetih menihov, ki so umrli skoraj
v istem času in so bili ob pogrebu počaščeni z angelskim petjem.
19. V Tierache-u [tierášu] (pri Reimsu [rejmu] v Galĳi), spomin blaženega Tomaža, priorja v Bonne Fontaine-u [bonfonténu], ki je vršil svojo službo v svetosti in učenosti.

4. �����
1. Sveta Elizabeta, ki je bila kot kraljica Portugalcev čudovita pri spravi kraljev
v prepiru, in čudovita v ljubezni do ubogih. Ko je kralj Dionízĳ, njen soprog,
umrl, se je oklenila redovnega življenja med nunami Tretjega reda svete Klare
v samostanu Estremoz na Portugalskem, ki ga je sama ustanovila. Od tam se je
preselila k Bogu, ko je poskušala spraviti sina in zeta.
2. V Afriki, sveti Jukundĳán, mučenec.
3. V vasi Vatan (blizu Bourgesa [búrža] v Akvitánĳi), sveti Lavrĳán, mučenec.
4.* V Cahorsu [kaóru] (v Akvitánĳi), sveti Floréncĳ, škof, katerega hvali sveti
Pavlin Nolánski kot ponižnega v srcu, močnega v milosti, in milega v besedi.
5.* Pri Limmogesu [limožésu] (ravno tako v Akvitánĳi), sveti Valentín, duhovnik in puščavnik.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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6.* V Blangy-ju [blánjĳu] (v arraski pokrajini, v Francĳi), sveta Berta, opatinja, ki
je vstopila s hčerama Gertrúdo in Deotílo v samostan, ki ga je sama ustanovila.
Po nekaj letih je nato živela kot rekluza v celici.
7. V Eressu (na otoku Lesbos blizu Grčĳe), smrt svetega Andreja Kretskega, gortinskega škofa, ki je na poseben način prepeval Bogu s pesmimi, himnami in
molitvami, in je častil Devico, brezmadežno Božjo Mater in v nebo vzeto.
8. V Augsburgu (na Bavarskem), sveti Udalríh, škof, čudovit po zdržnosti, dobroti in slaven pod bdenju, ki je po petinpetdesetih letih škofovske službe, kot
devetdesetletni umrl.
9.* V samostanu Hautecombe [ótkómb] (pri jezeru Bourgetu [burgétu] v Savóji), smrt blaženega Bonifácĳa, škofa, iz kraljevskega rodu, ki je bil najprej škof pri
Certosinu [čertosínu], nato na sedežu Belley, slednjič izvoljen na kentrburiški sedež. Vedno se je skrbno posvečal čredi.
10.* V Firencah (v Etrúrĳi), blaženi Janez de Vespiniáno.
11.* V Dorchestru [dorčestru] (v Anglĳi), blaženi mučenci: Janez, s priimkom
Kornelĳ, duhovnik, malo prej sprejet v Družbo Jezusovo, Tomaž Bosgrave [bosgrejv], Janez Carey [kóri] in Patrícĳ Salmon, laiki, ki so prišli pomagat duhovniku. Vsi so proslavili Kristusa z mučeništvom pod kraljico Elizabeto I..
12.* V Yorku (ravno tako v Anglĳi), blaženi mučenci: Viljem Andleby [endlebi],
duhovnik, Henrik Abbot [ébot], Tomaž Warcop [vórkóp] in Edvard Fulthorp
[fultorp], laiki, ki so bili zaradi zvestobe Cerkvi obsojeni na obglavljenje v istem
preganjanju. Skupaj so šli po večno nagrado po mučenju na mučilih.
13. Pri Huronih (na kanadskem ozemlju), sveti Anton Daniel, duhovnik in mučenec iz Družbe Jezusove, ki je po maši stal pri vratih oratoria v obrambo novokrščencev. Od sovražnih poganov, ki so vdrli, je bil preboden s puščicami in slednjič sežgan v ognju. Njega in tovarišev se spominjamo devetnajstega oktobra.
14.* V Mauriacu [moriáku] (pri gori Cantal, v Francĳi), blažena Katarina Jarige
[žaríž], devica, ki je kot članica Tretjega reda svetega Dominika, bila preslavna
pri pomoči revnim in bolnim, v času francoske revolucĳe in z vso močjo branila
duhovnike pred preganjalci in obiskovala zaprte v ječi.
15. V mestu Heng-jang (v hunanski provinci na Kitajskem), sveti Hesídĳ Giacomantonio [džakomantónĳo], duhovnik in mučenec iz Reda manjših bratov, ki je
v preganjanju, izvršenem od sektašev »Yihe-tuan«, medtem, ko je poskušal zaščititi Najsvetejši Zakrament pred množico roparjev, bil posut s kamenjem in
sveto umrl.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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16.* V Turinu (v Italĳi), blaženi Peter Jurĳ Frassati, ki je kot mladenič sodeloval
v Združenjih katoliških laikov, se ves posvetil Družbi za pospeševanje ljubezni
do ubogih in bolnih, dokler ni umrl, napaden od nagle paralize.
17.* V koncentracĳskem taborišču Oswiečim (ali Auschwitz, blizu Krakowa na
Poljskem), blaženi Jožef Kowalski, mučenec, ki je bil v času vojne vržen zaradi
Kristusa v ječo, kjer je z groznim trpljenjem dovršil svoje mučeništvo.
18. Spomin prerokov Ozéja in Agéja.

******

19. V Sirmĳu, spomin svetih mučencev: Inocéncĳa in Sebástĳe z drugimi tridesetimi.
20. V Toursu [túru], prenos telesa blaženega Martina, škofa in pričevalca, in spomin njegovega škofovskega posvečenja in posvetitve njegove bazilike.
21. V Klervoju, spomin blaženega Sagáta iz Klarmaréja, opata, moža občudovanja vredne svetosti.
22. V Caretu [karétu] (v Lombardíji), smrt blaženega Bértama, meniha, ki je bil
plemenit po rodu in po svetosti. Bil je zmagovalec hudobnih duhov in bil tako
zatopljen v vnebovzetje blažene Device Marĳe, da je o njenem in svojem življenju slišal skrivnostne besede, ki jih ni dovoljeno govoriti človeku.

5. �����
1. Sveti Anton Marĳa Zaccaria [zakaríja], duhovnik, ki je ustanovil Kongregacĳo
redovnih klerikov svetega Pavla (barnabitov), za prenovo navad vernikov in se
preselil k Odrešeniku v Cremono [kremóno] v Lombardíji.
2. V Reggiu [rédžĳu] (v Kalábrĳi), sveti Štefan iz Niceje, škof in mučenec.
3. V Ciréni (v Libĳi), sveta Ciprílla, mučenka, kot se pripoveduje, je ob preganjanju cesarja Dioklecĳana dolgo časa držala žareče oglje položeno na roko, da
se ne bi zdelo, če bi ga odvrgla, da je darovala kadilo. Potem se je kruto ranjena,
okrašena z lastno krvjo, preselila k Ženinu.
4. V Jeruzalemu, spomin svetega Atanázĳa Jeruzalemskega, diakona in mučenca cerkve Svetega Vstajenja, ki je bil preboden od Teodózĳa, heretičnega meniha, ker je karal njegovo brezboštvo in branil sveto Kalcedonsko sinodo pred nasprotniki.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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5. Prav tako spomin svetega Domécĳa, s priimkom Medici, puščavnika na gori
Quros v Armenĳi.
6.* Na gori Mirabile (v Sirĳi), sveta Marta, mati svetega Simeona Stilita mlajšega.
7.* V samostanu Svete Marĳe di Terreto (blizu Reggia [rédžĳa] v Kalábrĳi), sveti Tomaž, opat.
8.* Na gori Atos (v Grčĳi), sveti Atanázĳ, igumen, ponižen in miroljuben mož, ki
je ustanovil v Veliki Lavri cenobitski način življenja.
9.* V Wexfordu [veksfórdu] (na Irskem), blaženi mučenci: Matej Lambert, Robert Meyler [mejlr], Edvard Cheevers [čívrs] in Patricĳ Cavanagh [kavanah].
Prvi je bil mlinar, drugi mornarji. Ker so ohranili zvestobo rimski Cerkvi in pomagali katoličanom, so bili pod kraljico Elizabeto I. mučeni in obešeni.
10.* V Oxfordu [oksfórdu] (na Angleškem), blaženi mučenci: Jurĳ Nichols [nikols], Rihard Yaxley [jeksli], duhovnika, Tomaž Belson, pripravnik za duhovništvo, in Humfréd Pritchard [pritčér], ki so bili pod isto kraljico obsojeni na obglavljenje. Eni so zato pretrpeli trpinčenje z mučilom, ker so vstopili v Anglĳo
kot duhovniki, zopet drugi, ker so jim pomagali.
11. Blizu kraja Huang-er-jin (pri Ning-jin-xian na Kitajskem, provinca He-bei),
sveti devici in mučenki: Terezĳa Chen Jin-xie in Rose Chen Ai-xie, rodni sestri,
ki sta se ob preganjanju sekte »Yihe-tuan«, da bi ohranili čast devištva in krščansko vero, močno uprli barbarski pokvarjenosti in hudobnosti preganjalcev in
bile zato prebodene z mečem.
******
12. V Rimu, rojstni dan za nebesa za nebesa svete Zóe, žene blaženega mučenca Nikostrata, ki so jo, medtem ko je molila na grobu apostola Petra, zasledovalci zgrabili in vrgli v najtemnejšo ječo. Nato so jo obesili za vrat in za lase na drevo in naredili po njo močan dim. In tako je zaradi vere v Gospoda izdihnila svojo dušo.
13. V Sirĳi, rojstni dan za nebesa svetega Domicĳa, mučenca, ki naklanja s svojo
mogočno priprošnjo svojim rojakom obilo dobrot.
14. V Vĳeru, spomin blaženega Everarda, s priimkom Molčečnik, ki je bil, sledeč
Gospodovi zapovedi, zaradi strogega molčanja udarjen po licu, a je nastavil še
drugo.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.

Julĳ

295

15. V samostanu Kámera blažene Device Marĳe (pri Bruslju), spomin blažene
Marte, device, ki je stregla gobavi sveti Aleídi in postala tovarišica v njeni slavi,
kakor je bila prej deležna njenega trpljenja.

6. �����
1. Pri Ne�unu (v Lácĳu, v Italĳi), sveta Marĳa Gore�i, devica in mučenka, ki je preživela trdo otroštvo, pomagala materi pri gospodinjstvu in marljivo molila. Pri dvanajstih letih se je branila proti napadalcu čistosti. Bila je prebodena z bodalom.
2. V Nikomedíji (v Bitínĳi, v današnji Turčĳi), sveta Ciríaka, devica in mučenka
pod Dioklecĳanom, ki jo z veliko častjo slavĳo v Tropeji v Kalábrĳi.
3. V Fiesoli (v Toskani), sveti Rómul, diakon, ki se slavi kot prvi mučenec mesta.
4.* V Egiptu, sveti Sísoes, s priimkom Veliki, puščavnik, slaven po meniškem
življenju.
5.* Na Škotskem, spomin svetega Palládĳa, škofa, ki je bil poslan iz mesta Rim
na Irsko, takrat, ko je sveti Germán iz Auxerra [okséra], pri Britancih preganjal
Pelágĳevo zmoto, in prav tam je umrl.
6.* Na armaghskem ozemlju na Irskem, sveta Monénna, opatinja samostana Killeevy, katerega je sama ustanovila.
7. Na obrežju reke Ren, sveti Goár, duhovnik, po rodu iz Akvitánĳe. S pomočjo
škofa v Trieru je zgradil gostišče in molilnico, da je sprejemal romarje in pomagal pri odrešenju njihovih duš.
8.* V kondatskem okraju pri Juri (v Burgúndĳi), sveti Just, menih.
9. V Londonu (na Angleškem), trpljenje svetega Tomaža More [móra], ki se ga spominjamo dvaindvajsetega junĳa, skupaj s svetim Janezom Fischerem [ﬁšerem].
10.* Prav tam, blaženi Tomaž Alﬁeld, duhovnik in mučenec, ki je bil najprej trpinčen in se odpovedal katoliški veri ter bil je pregnan. Ko se je skesan vrnil
v domovino je pod kraljico Elizabeto I. je pretrpel mučenje z mučilom v Tiburnu, ker je nekoč katoličanom razdeljeval Apologĳo.
11.* Pri sidru na morju pred Rochefortom [rošfórom] (na obali Francĳe), blaženi Avguštin Jožef (Elĳa) Desgardin [dezgardén], menih in mučenec iz Cistercijanskega reda, ki je bil v času francoske revolucĳe odveden iz samostana Sept… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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Fons [sepfón] zaradi sovraštva do vere. Vržen je bil v umazano ladjo. Ko pomagal bolnim sojetnikom, je sam zbolel in umrl.
12.* V Orange-u [oránžu] (prav tako v Francĳi), blažena Suzana Agata (Marĳa
Roza) de Loye [liuá], devica in mučenka iz benediktinskega reda, ki je med divjanjem francoske revolucĳe, prva iz množice dvaintridesetih redovnic iz različnih redov in samostanov, ki so bile zbrane v isti ječi, vztrajala v redovnem življenju. Bila je zaradi sovraštva do krščanskega imena skupaj z drugimi obsojena
in je neustrašeno pristopila k mučilu.
13. V kraju Šuang-žiong (pri Ji-xian v He-bei na Kitajskem), sveti Peter Wang
Zoulong, mučenec, ki bil ob preganjanju sektašev«Yihe-tuan« obešen na klin,
potem, ko je bil pripeljan k maliku in se ni hotel odpovedati Kristusovi veri.
14.* V Rimu, blažena Marĳa Terezĳa Ledóchowska, devica, ki se je vsa posvetila
sužnjem iz Afrike in ustanovila Sodalitas svetega Petra Clavera.
15*. V Buenos Airesu (v Argentini), blažena Nazarĳa od svete Terezĳe March
[marč] Mesa, devica, rojena na Španskem in nato z družino preseljena v Mehiko. Tam se je vsa navdušena predala misĳonski gorečnosti in ustanovi za evangelizacĳo ubogih v različnih narodih Latinske Amerike.
******
16. V Judeji, spomin svetega Izaĳa, preroka, ki je bil v času kralja Manaseja presekan po sredi in je tako umrl.
17. V Klervoju, spomin blaženega Viljema, škofa, ki je zapustil šalonsko škoﬁjo,
ki jo je sveto vodil, postal menih in svoje življenje sveto dokončal.
18. V Strombergu, smrt blaženega Hérmana, meniha, ki je vneto vršil službo
kantorja in slovel zaradi daru razločevanja duhov ter nebeških razodetjih.

7.�����
1. Spomin svetega Panténa Aleksandrĳskega, apostolskega moža in obdarjenega z vso modrostjo, katerega študĳ in ljubezen do Božje Besede je bil baje tako
velik, da je goreč od vere in pobožnosti do Kristusovega Evangelĳa odhajal kleče pridigat v oddaljene puščave. Slednjič, ko se je vrnil v Aleksandrĳo, se je tam
pod cesarjem Antonínem Karakálom v miru odpočil.
2. V Faremoutiers-en-Brie [fagmutié an brí] (blizu Meauxa [mója] v Akvitánĳi),
sveta Edilbúrga, opatinja Farenskega samostana, hči kralja vzhodnih Angležev,
ki je dajala slavo Bogu z ostro odpovedjo telesu in stalnim devištvom.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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3. V Winchestru [vinčestru] (na Angleškem), sveti Hedda, škof zahodnih Saksov, slaven mož po modrosti, ki je prenesel truplo svetega Birína iz Dorchestra
[dorčestra] v to mesto in tam postavil svoj sedež.
4. V Eichstä�u [ajhštetu] (v Frankónĳi), sveti Willibald, škof, ki je ko je postal
menih, romal dolgo časa po svetih krajih in mnogih pokrajinah, da je obnovil
meniško življenje. Slednjič je bil posvečen za škofa od svetega Bonifácĳa, kateremu je pomagal pri evangelizacĳi Nemčĳe, za prvega škofa tega mesta, in je spreobrnil mnogo ljudstev za Kristusa.
5. V Tallaghtu (na Irskem), sveti Mael Ruain, opat in škof, ki je vneto vzpostavljal obhajanje svete liturgĳe, čaščenje svetnikov in meniško disciplino.
6. V Urgellu [urgéju] (v Katalónĳi na Španskem), sveti Odo, škof, ki je bil še kot
laik po volji ljudstva izvoljen in potrjen za škofa. Bolj je branil ponižne, do vseh
pa je bil blagohoten.
7.* V Perugii [perúdžĳi] (v Umbrĳi) smrt svetega Benedikta XI. papeža iz Reda
pridigarjev (dominikancev), ki je bil dobrohoten in mil. Razreševal je prepire, bil
ljubitelj miru, ki je v kratkem času svojega pontiﬁkata pospeševal mir v Cerkvi,
obnovil disciplino in dosegel porast vere.
8.* V Fossanu (v Piemontu), blaženi Oddini Baro�i, duhovnik, reven župnik
strogega življenja, medtem ko je divjalo okuženje, je uporabil podnevi in ponoči vse moči za bolne in umirjajoče.
9.* V Winchestru [vinčestru] (na Angleškem), blaženi mučenci: Rogérĳ Dickinson [dikinsn], duhovnik, in Radúlf Milner, poljedelec in družinski oče, reven in
brez izobrazbe, toda v veri trden, ki sta bila pod kraljico Elizabeto I. hkrati ujeta
in z mučenjem umorjena. Z njima se spominjamo blaženega Lavrencĳa Humphrey-ja [hampreja], ki je še kot mladenič sprejel katoliško vero in je bil neznanega dne prav tam obešen.
10.* Na odprtem morju pred Rochefortom [rošfóru] (v Francĳi), blaženi Janez
Jože Juge de Saint-Martin [žuž de sen martén], duhovnik in mučenec, kanonik
iz Limmogesa [limóža], ki je bil v času francoske revolucĳe zaradi duhovništva
nečloveško zadrževan na ladji suženstva, kjer se je zaradi bolezni preselil h Gospodu.
11.* V Orange-u [oránžu] (prav tako v Francĳi), blažena Iﬁgeníja od svetega Mateja (Frančiške Marĳe Suzane) de Gaillard de la Valdéne [geljár de la valdén],
devica in mučenka iz Reda svetega Benedikta, ki je mučeništvo dosegla v času
francoske revolucĳe.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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12. Blizu mesta Heng-jang (v kitajski provinci Hu-nan), sveta: Antonin Fantosati, škof, in Jožef Marĳa Gambaro, duhovnik iz Reda manjših bratov, ko sta med
preganjanjem pristašev »Yihe-tuan«, ko sta pristala na bregu, da bi dala pomoč
vernikom, od kamenjanja umrla.
13. Pri mestu Ji-xian (v provinci He-bei, prav tako na Kitajskem), sveti Marko Ji
Tian-xiang, mučenec, ki mu je bilo trideset let prepovedano iti k obhajilu, ker se
ni hotel odpovedati opĳu. Ni pa nehal prositi za pobožen konec življenja in ko je
bil poklican pred sodbo, je trdno priznal vero v Kristusa in dosegel večni pokoj.
14. V kraju Huji-acun (pri Šen-xian, prav tako v He-bei na Kitajskem), sveta Marĳa Li-ži, mučenka, ki je v istem preganjanju, skoraj kot druga Makabejska mati,
sedem članov svoje družine spremljala na kraj mučenja. Utrjevala jih je v vztrajnosti duha in prosila, da bi bila potem sama presekana. Slednjič je njim, katere je
poslala naprej, sledila v nebesa.
15.* V pokrajini Rakunai (na otoku Nova Britanĳa, v Melanézĳi), blaženi Peter
To Rot mučenec, družinski oče in katehet, ki je bil ujet ob divjanju druge svetovne vojne. Ker je vztrajal v svoji službi, je dovršil mučeništvo z injekcĳo strupa.
16.* V Leonu (v Nikaragvi), blažena Marĳa Romero Meneses, devica iz Instituta
hčera Marĳe Pomočnice, ki se je blagohotno trudila za vzgojo deklic, predvsem
ubogih in zapuščenih v Kostariki in je zelo širila pobožnost do Evharistĳe in Blažene Device Marĳe.
******
17. V Rimu, smrt svetih mučencev: Nikostrata, Kastorĳe, Viktorina in Simfronijana, ki jih je sodnik Fabĳanus deset dni z grožnjami in obljubami zavajal. Ko jih
na noben način ni mogel omajati, jih je dal trikrat na natezalnico in slednjič vreči v morje.
18. Pri Aleksandrĳi, rojstni dan za nebesa svetega Panténa, apostolskega moža,
obdarjenega z vso modrostjo. V vnemi in ljubezni do božje besede je tako gorel,
da se je napotil oznanjevat Kristusov evangelĳ vsem narodom, ki prebivajo na
daljnem Vzhodu.
19. V Klervoju, smrt svetega Roberta, konverza, ki ga je naš sveti oče Bernard ob
smrtni uri grajal, češ, da preveč zaupa. Ta pa mu je odgovoril, da to prihaja iz del
pokorščine in ponižnosti, ki jih je vršil in tako je v miru umrl.
20. V Orvalu, pogreb blaženega Floréncĳa, brata, ki se je po videnju spreobrnil iz
mohamedanskega vojaka k veri in ponižnosti in sveto končal življenje.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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21. V Anglĳi, prenos trupla svetega Tomaža, canterburyskega [kentrburĳskega]
škofa in mučenca.

8. �����
1. Spomin svetih zakoncev: Akvila in Priske ali Priscíle, ki sta kot pomočnika
svetega Pavla sprejemala v svoji hiši krščansko skupnost in zato zastavila svoje življenje.
2. V Herakléji (v Trákĳi, v današnji Turčĳi), sveta Glicérĳa, mučenka.
3. V Cezaréji (v Palestini), sveti Prokópĳ, mučenec, ki je bil pod cesarjem Dioklecĳanom priveden iz mesta Skitopola v Cezaréjo. Tam je bil ob prvi izjavi svojega
pričevanja od sodnika Fabĳána obglavljen.
4. V Taormini (na Sicílĳi), sveti Pankrácĳ, škof in mučenec, ki je baje kot prvi načeloval tej Cerkvi.
5. V Toulu [túlu] (v belgĳski Galĳi, danes v Francĳi), sveti Avspícĳ, škof.
6.* V Renánĳi (v Nemčĳi), sveti Disibód, puščavnik, ki je zbral nekaj tovarišev in
ustanovil samostan blizu brega reke Nave.
7.* V Bilsenu (na Brabantskem, na ozemlju današnje Belgĳe), sveta Landráda,
opatinja.
8. V Würzburgu [vircburku] (v Avstrázĳi, v Nemčĳi), sveti Kilĳán, škof in mučenec, po rodu iz Irske, ki je sem prišel oznanjat evangelĳ. Zaradi krščanskih navad, ki jih je zvesto ohranjal, je preboden dovršil mučeništvo.
9. V Carigradu, trpljenje svetih menihov Abrahamitov, ki so zaradi čaščenja svetih podob dopolnili mučeništvo pod cesarjem Teoﬁlom.
10.* V Spini Lamberta (v Emílĳi), smrt svetega Hadrĳána III., papeža, ki se je
z vso močjo trudil spraviti carigrajsko in rimsko Cerkev. Ko je potoval proti Galĳi, je zelo zbolel, in presveto umrl.
11.* V Tivolu (v Lácĳu), smrt blaženega Evgénĳa III., papeža, ki je kot ljubljeni
učenec svetega Bernarda, kot opat načeloval samostanu Svetega Vincencĳa in
Anastazĳa pri Aque Salvie. Od tam je bil povišan na Rimski sedež. Zelo si je prizadeval, da je krščansko ljudstvo Rima ubranil pred neverniki in izboljšal cerkveno disciplino.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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12.* V Šimabári (na Japonskem), blaženi Máncĳ Araki, mučenec, ki je bil vržen
v ječo, ker je sprejel v svojo hišo blaženega duhovnika Frančiška Pacheco [pačéko]. V ječi je umrl zaradi jetike
13. V mestu Jong-nian (v provinci He-bei, na Kitajskem), sveti Janez Wu Wenjin, mučenec, ki je bil kot katehet preganjan od pristašev sekte »Yihe-tuan«. Bil
je obsojen na obglavljenje, ker ni hotel prenehati poučevati pogane krščanski
nauk.
******
14. Posvečenje bazilike blažene Device Marĳe v Stični leta 1156.
15. V Palestini, rojstni dan za nebesa blaženega Prokópĳa, mučenca, ki je bil odpeljan iz Besána v Cezaréjo, kjer ga je sodnik Fabĳán iz Besána po prvem odgovoru pričevanja obglavil.
16. Na Poljskem, trpljenje blažene Benedikte, device, ki se je v samostanu Glas
oklenila cistercĳanskega reda in je tako napredovala v čednostih, da se je med
drugimi Bogu posvečenimi devicami odlikovala po posebni svetosti. Bila je zaradi vere kruto umorjena.

9. �����
1. N različnih krajih Kitajske so v različnih starostih pričevali z besedo in delom
za Kristusov evangelĳ: Sveti Avguštin Žao Rong, duhovnik, Peter Sans i Jordá
[sánsižórda], škof, in tovariši, mučenci, ki so zaradi pridiganja ali izpovedi vere
bili žrtve preganjanja in bili prej s slavnimi obedi okrepljeni.
2.* V Reggiu [rédžĳu] (v Emílĳi), blažena Ivana Scopelli, devica iz Reda karmeličank, ki je ustanovila samostan z darovi sodržavljanov. Bila je zmožna za sestre
izprositi kruh v obednici.
3.* V Londonu (v Anglĳi), blaženi Hadrĳán Fortescue [fórteskjú], mučenec, ki je
bil kot družinski oče in vitez, pod kraljem Henrikom VIII. lažno obtožen izdajstva. Bil je dvakrat zadržan v ječi ter je končno dovršil mučeništvo z obglavljenjem.
4. V Brielli (pri reki Mosi na Nizozemskem), trpljenje svetih mučencev Nikolaja
Piecka, duhovnika, in desetih tovarišev iz Reda manjših bratov in osem od škoﬁjskih klerikov ali redovnih kanonikov, ki so zaradi obrambe nauka o prisotnosti Kristusa v Evharistĳi in oblasti Rimske Cerkve pretrpeli od kalvincev zasramovanje in mučenje in slednjič, obešeni na vrv, dokončali boj.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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5. V Ci�a di Castelu [sitá di kastélu] (v Umbrĳi), sveta Veronika Giuliani [džulijáni], opatinja iz Reda klaris kapucink, ki je obdarovana z duhovnimi karizmami, bila soudeležila z dušo in telesom pri Kristusovem trpljenju. Zaradi tega je
bila v ječi petdeset dni in je pokazala čudovito mero potrpežljivosti in pokorščine.
6.* V Orange-u [oránžu] (v Provansi, v Galĳi), v času francoske revolucĳe, blažene device in mučenke: Melánĳa in Marĳa Ana Magdalena de Guilhermier [gilermié], ter Marĳa Ana Marjeta od Angela de Rocher [rošé], iz Reda svete Uršule.
7. V mestu Gui-jang (v provinci Gui-žou na Kitajskem), sveti Joahim He Kai-ži,
katehet in mučenec, ki je bil zaradi vere v Kristusa obglavljen.
8. V mestu Tai-juan (v provinci Šan-xi, ravno tako na Kitajskem), trpljenje svetih
mučencev: Gregorja Grassi in Frančiška Fogolla, škofov iz Reda manjših bratov,
in štiriindvajset tovarišev, ki so bili v preganjanju sektašev »Yihe-tuan« umorjeni iz sovraštva do krščanskega imena.
9. V San Paolu (v Brazilĳi), sveta Pavlina od Srca Jezusovega Agonizánte (Amabile) Visintáiner, devica, ki se je preselila tja iz Italĳe. Ustanovila je Kongregacijo malih sester Brezmadežnega Spočetja, za službo bolnim in ubogim, katerim
je služila v mnogih težavah in v največji ponižnosti in pogosti molitvi.
10.* V Dachau (blizu Münchna na Bavarskem, v Nemčĳi), blaženi Fidélis Chĳnacki, redovnik in mučenec iz kapucinskega reda, ki je pripeljan v koncentracĳsko taborišče iz podjarmljene Poljske, zaradi pričevanja za Kristusa, izčrpan od
mučil dosegel večno slavo.
******
12. V Rimu, rojstni dan za nebesa svetega Zénona, mučenca in drugih deset tisoč dvesto treh.
13. V Kintáhĳi (na Kreti), smrt blaženega Cirila, škofa , ki so ga vrgli v ogenj, a je
nepoškodovan prišel iz njega. Osupel zaradi tolikega čudeža, ga je sodnik Lucĳ
izpustil. Kmalu nato pa ga je isti sodnik dal obglaviti.
14. V mestu Thora, trpljenje svetih: Anatólĳe in Avdáksa pod cesarjem Decĳem.
Anatolĳa, Kristusu posvečena devica, je bila mučena z različnimi mučili in so jo
nazadnje med molitvĳo obglavili. Avdaksa so vrgli v ječo in takoj zatem obsodili na smrt.
15. V mestu Martula, smrt svetega Bríkcĳa, škofa in pričevalca, ki je po mnogih
mukah mirno zaspal v Gospodu.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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16. V šalonski pokrajini (v Francĳi), trpljenje petdesetih svetih menihov, ki so jih
z njihovim opatom vred umorili krivoverski vojaki.
17. V Languedoc-u [langedóku], spomin svetega Rúdolfa, meniha, ki je branil
resničnost vere proti albižanom. Prileten in a že izmučen, a slaven po svetosti, je
odšel h Gospodu.
18. V Ávili (na Španskem), pogreb svete Petroníle, device, ki se je skozi dvajset
let z molitvĳo, čuječnostjo in zatajevanjem bojevala s hudobnim duhom v samostanu svete Ane, ter je kot zmagovalka odšla v nebo.

10. �����
1. V Rimu na pokopališču Priscile, sveti mučenci: Felíks in Filip, Vitál, Martiál in
Aleksander v deželi Jordancev, Silán v deželi Máksima, in Januárĳ v deželi Pretekstáta, katerih skupnega spomina se veseli rimska Cerkev, ki slavi na isti dan
toliko zmag, ker se z mnogimi zgledi krepi pomnoženo sredništvo.
2. Na Kornelĳski cesti ob devetem miljniku od mesta Rim, sveti mučenki: Rufína in Sekúnda.
3. V Sabíni (v Lácĳu), sveti mučenki: Anatólĳa in Viktórĳa.
4. V Afriki, sveti mučenci: Januárĳ in Marín, ter Nábor in Feliks, ki so jih obglavili.
5. V Konyi (v Likaónĳi, v današnji Turčĳi), sveti Apolónĳ Sardenski, mučenec, ki
je baje dopolnil mučeništvo s križanjem.
6. V Nikopolu (v Armenĳi), sveti mučenci: Leóncĳ, Mavrícĳ, Daniel, Anton, Anicét, Sisín in drugi, ki so bili pod cesarjem Licínĳem in predsednikom Lízĳem na
mnoge načine mučeni.
7. V Pisídĳi (v današnji Turčĳi), sveta Biánor in Silván, mučenca.
8.* V Nantes [nántu] (v Bretánji), sveti Pashárĳ, škof, ki je sprejel svetega Hermelánda iz samostana Fontenelle z dvanajstimi tovariši in se naselil na otoku Antru, da je ustanovil samostan.
9. V Tamízĳi (v Flándrĳi), sveta Amalbérga, kateri je sveti Vilibrord nadel pajčolan svetih devic.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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10.* V Perugii [perúdžĳi] (v Umbrĳi), sveti Peter Vincioli, duhovnik in opat, ki je
ponovno zgradil staro cerkev Svetega Petra, ki se je podirala ter ji pridružil samostan, kamor je vpeljal clunyjske [klinĳske] navade med pogostimi nasprotovanji, toda z največjo potrpežljivostjo.
11. V Odensu (na Danskem), sveti Kanút, mučenec, ki je kot goreč kralj povečal
v svojem kraljestvu božje češčenje. Izboljšal je položaj klerikom. Slednjič je bil
ubit od nekaterih upornikov, ko je ustanovil lundsko in odensko Cerkev.
12.* V Orange-u [oránžu] (v Provansi, v Francĳi), blaženi devici iz Uršulinskega reda in mučenki v času francoske revolucĳe: Marĳa Gertrúda od Svete Sóﬁje
de Ripert d‘Alauzin [ripér de lozén], in Neža od Jezusa (Sílvĳa) de Romillon [romĳón].
13. V mestu Đong Hoi (v Vietnamu), sveta mučenca: Anton Nguyen Huu (Nam)
Quynh in Peter Nguyen Khac Tu, ki sta bila kot kateheta zadavljena pod cesarjem Minh Mang zaradi vere v Kristusa.
14.* V Damasku (v Sirĳi), trpljenje blaženih mučencev: Emanuela Ruiz [ruís],
duhovnika, in sedmih tovarišev iz Reda manjših bratov in treh nemških vernikov iz Cerkve Maronitov, ki so bili zvĳačno izročeni sovražnikom od izdajalca.
Zaradi vere so z različnimi trpinčenji dovršili slavno smrt z mučeništvom.
******
15. Pri Toulouse [tulúzu], spomin pet in štiridesetih svetih menihov iz Grandselve [gránsélva].
16. V Bourgesu [búržu], smrt svetega Roberta, konverza samostana Fontmorigny [fónmorinjí], ki je sveto umrl brez skrbi zaradi svojega zveličanja.

11. �����
1. Spomin svetega Benedikta, opata, ki je bil rojen v Nursĳi v Umbrĳi in v Rimu
vzgojen. Začel je puščavniško življenje v kraju Subiacu. Zbral je okoli sebe mnogo učencev, se nato podal v Cassino, kjer je ustanovil slavni samostan ter sestavil Pravilo, ki je tako prešlo v vse pokrajine, da se imenuje oče menihov na Zahodu. Poroča se, da je umrl enaindvajsetega marca.
2. V Rimu, spomin svetega Pĳa I., papeža, ki je brat tistega Herma, ki mu je bil
prĳatelj in je napisal delo, katerega naslov je »Pastir«. Petnajst let je tudi sam čuval Cerkev kot dobri pastir.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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3. V Konyi (v Likaónĳi, v današnji Turčĳi), sveti Marcĳán, mučenec, ki je pod
predsednikom Perénĳem prišel po mnogih mučilih do palme mučeništva.
4. V Cezareji (v Mavretánĳi, v današnji Alžirĳi), sveta Marcĳána, devica, ki je,
obsojena zverem, dovršila mučeništvo.
5.* V Bordeauxu [bordóju] (v Akvitánĳi), sveti Leóncĳ, škof, ki je bil čast ljudstva
in mesta. Bil je graditelj templjev, obnovitelj svetega baptisterĳa. Blestel je kot tih
podpornik ubogih.
6.* Pri laguni Moray [mórej] (na Škotskem), sveti Drostán, opat, ki je načeloval
različnim samostanom, naposled pa živel puščavniško življenje.
7.* V Disentisu (v Švici), sveta: Placid, mučenec, in Sigisbért, opat, od katerih je
bil drugi tovariš svetega Kolumbana, ki je ravno tu ustanovil samostan svetega
Martina, v katerem je kot prvi ovenčal samostansko življenje z mučeništvom.
8.* V samostanu Moyenmoutier [muájen mutĳé] (na gori Vósego), sveti Hidulf,
ki se je kot korni škof v Trierju umaknil v samoto. Ko so prišli učenci, je ustanovil samostan in ga vodil.
9. V Cordobi [kórdovi] (v pokrajini Andalúzĳa na Španskem), sveti Abúndĳ, duhovnik, ki je v preganjanju Mavrov pojasnil razlog vere z neustrašenim odgovorom, ko ga je sodnik vprašal. Od nagle razdraženosti je bil izpostavljen psom in
zverem, da so ga požrle.
10. V Kĳevu (v Rusĳi), sveta Olga, babica svetega Vladimíra, ki je kot prva od
Rurikovcev prejela krst, skupaj z imenom Helena, ter vsemu ljudstvu Rusĳe pripravila pot do Kristusa.
11.* V samostanu Grandselve [gránsélv] (v toulouski [tulúzki] pokrajini, v Francĳi), blaženi Bertrand, opat, ki je hotel vzpostaviti redovno disciplino in je pridružil svoj samostan Cistercĳanskemu redu.
12.* V Viborgu (na Danskem), sveti Ketíll, duhovnik in redovni kanonik, ki je bil
v kapiteljski šoli zelo ljubezniv in zgled v vedenju.
13.* V Lincolnu [linkolnu] (v Anglĳi), spomin blaženih duhovnikov in mučencev: Tomaža Benstead [bensted] in Tomaža Spro�, ki sta bila pod kraljico Elizabeto I. zaradi duhovništva izročena smrti na neznan dan tega meseca.
14.* V Orange-u [oránžu] (v Provansi, v Francĳi), blažene device in mučenke za
Kristusa: Rozalĳa Klotílda od Svete Pelágĳe Bés, Marĳa Elizabeta od Svetega Teoctísta Pélissier [pelizĳé], Marĳa Klara od Svetega Martina Blanc [blank] in Ma… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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rĳa Marjeta od Svete Sóﬁje de Barbegie d‘Albaréde [barbeží de albaréd], v času
francoske revolucĳe.
15. V kraju Ling-ong-jin (blizu An-ping v provinci He-bei, na Kitajskem), svete
device in mučenke: Ana An Xin-ži, Marĳa An Guo-ži, Ana An Jiao-ži in Marĳa
An Lihua, katerih na noben način niso mogli speljati, da bi prešle k brezboštvu.
Bile so obglavljene ob preganjanju pristašev sekte »Yihe-tuan«.
******
16. V Nikopoli (v Armenĳi), rojstni dan za nebesa svetih mučencev: Januárĳa in
Pelágĳe, ki sta bila štiri dni mučena na natezalnici, z železnimi kremplji in črepinjami in tako dosegla mučeništvo.
17. V pokrajini Sens [sán], smrt svetega Sidrónĳa, mučenca.
18. V Rimu, trpljenje svetih: Štefana in Leóncĳa.
19. V poitierski [puatĳéjski] pokrajini, smrt svetega Sabína, pričevalca.
20. Prenos našega svetega Benedikta, opata, in svete Sholastike, sestre.
21. V Sitoju, smrt svetega Janeza, meniha, ki je z našim svetim opatom Robertom prišel iz Molema (Molesme) v Sito in tam po lepem življenju in čudežih sveto umrl.
23. V Souvigny-ju [suvinjíju] (v Névstrĳi), spomin svetega Alberika, katerega je
naš sveti oče Bernard poslal tja kot prvega iz našega reda. Po dolgotrajnem in
svetem vodstvu onega samostana je odšel h Gospodu.

12. �����
1. Pri Anciri (v Galácĳi, v današnji Turčĳi), sveti Prokl in Hilarĳ, mučenca, v času cesarja Trajana in prefekta Maksima.
2. V Ogleju (na Beneškem), sveta mučenca: Fortunát in Hermágora.
3. V Milanu (v Ligúrĳi), sveta mučenca: Nábor in Feliks, ki sta kot vojaka iz Mavretanĳe v preganjanju trpela v mestu Lodi in sta verjetno pokopana v Milanu.
4. V Fanu (v Marche, v Italĳi), sveti Paternĳán, škof.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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5. V Lyonu (v Francĳi), sveti Viventíol, škof, ki je bil iz šole samostana Svetega
Evgénda povišan v škofa. Uvedel je, da so bili pri epaonskem koncilu prisotni
kleriki in laiki, da bi ljudstva mogla čim bolje poznati določila papežev.
6. V Passignanu [pasinjánu] (v Toskani), sveti Janez Gualbért, opat, ki je kot vojak iz Firenc zaradi ljubezni do Kristusa prizanesel ubĳalcu brata, potem pa je
prejel meniški habit. Toda, željan strožjega življenja, je postavil temelje nove meniške družine v Valla Umbrosa.
7.* V samostanu Cava [káva] de Tirreni (v Kampánĳi), sveti opat León I., ki je
skrbel strudom lastnih rok skrbel za uboge in jih varoval pred oblastniki.
8.* Pri Londonu (v Anglĳi), blaženi David Gunston [ganstn], mučenec, ki je kot
vitez Reda svetega Janeza Jeruzalemskega, zanikal oblast kralja Henrika VIII.
v duhovnih stvareh.
9. Ravno tam (v Londonu), sveti Janez Jones [džouns], duhovnik in mučenec iz
Reda manjših bratov, po rodu iz Walesa [vejlza]. Ko je postal redovnik na Francoskem, je bil pod kraljico Elizabeto I. obsojen na smrt, ker je kot duhovnik stopil na Angleško in je dovršil svoje mučeništvo obešen na vrv.
10.* V Nagasaki-ju (na Japonskem), blaženi Matĳa Araki in sedem tovarišev,
mučencev.
11.* V Orange-u [oránžu] (v Provansi, v Francĳi), blažene device in mučenke:
Roza od Svetega Ksaverja (Magdalena Terezĳa) Tallien [taljén], Marta od Boga
Angela (Marĳa) Cluse [klis], Marĳa od Svetega Henrika (Marjeta Eleonora) de
Justamond [žistamón] in Ivana Marĳa od Svetega Bernarda de Romillon [romijón], ki so dosegle palmo mučeništva med francosko revolucĳo.
12. V mestu Nam Đinh (v Vietnamu), sveti Klemen Ignacĳ Delgado Cebrián [sebrĳán], škof in mučenec, ki je bil po petdesetih letih oznanjevanja evangelĳa zaradi vere v Kristusa zagrabljen na ukaz cesarja Minh Mang. Mnogo je pretrpel
in umrl je v ječi.
13. V provinci Ninh Binh (ravno tako v Vietnamu), sveta Neža Le Thanh (Đe),
mučenka, ki je bila kot družinska mati mučena, ker je skrivala duhovnika v svoji hiši, in ker se klub divjim mučilom pod cesarjemThieu Tri ni hotela odpovedati veri, je v ječi umrla.
14. V provinci Nghe An (v Vietnamu), sveti Peter Khanh, duhovnik in mučenec,
ki se je v davčni službi priznal kot kristjan, in bil zato zadržan šest mesecev v ječi in zaman vabljen, da bi se odpovedal krščanski veri. Slednjič je bil obglavljen
na ukaz cesarja Thieu Tri.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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******
15. Na Cipru, smrt svetega Jázona, Kristusovega učenca.
16. V Cezareji, smrt svetega Dĳa.
17. Na Francoskem, spomin svetega Lamberta, opata v Sitoju, ki je šest let vsemu Redu in vesoljni Cerkvi koristil v mnogih stvareh.
18. Na Švedskem, trpljenje svetih menihov iz samostana Nĳdala, ki so jih sovražniki Cerkve z njihovim opatom vred utopili v vodi.
19. Na Portugalskem, smrt svetega Dezidérĳa, konverza, ki je znamenito samostan v Alcobaçi [alkobási] proslavil s čednostmi in čudeži.

13. �����
1. Sveti Henrik, rimski cesar, je s svojo ženo Kunigúndo delal za reformo življenja v Cerkvi in za širjenje vere v Kristusa po vsej Evropi. Zaradi misĳonske gorečnosti je ustanovil več škofovskih sedežev in samostanov. Umrl je na ta dan
v Groni pri Gö�ingenu [getingenu] v Nemčĳi.
2. Spomin svetega Ezdra, duhovnika in pisarja, ki se je v času perzĳskega kralja
Artaksérksa vrnil iz Babilona v Judejo. Združil je razkropljeno ljudstvo in se na
vso moč trudil, da bi raziskal Gospodovo postavo, jo izpolnil in v Izraelu učil.
3. Spomin svetega Sila, ki je bil od apostolov določen, skupaj s svetim Pavlom in
Barnabom, da je poln božje milosti stalno vršil službo pridiganja med narodi.
4. V Aleksandrĳi (v Egiptu), sveti Serapión, mučenec, ki je, pod cesarjem Septímom Sevérom in pod predsednikom Akvilom, po ognju prišel do krone mučeništva.
5. Na otoku Hios (blizu Grčĳe), sveta Myrópa, mučenka.
6. V Filomeliu (v Frígĳi, v današnji Turčĳi), sveti mučenci: Aleksander in trideset
vojakov, ki so baje trpeli pod Magnom, prefektom Antiohĳe v Pizídĳi.
7. V Albi (v Akvitánĳi), smrt svetega Evgénĳa, škofa v Kartágini, ki je bil skupaj
z duhovniki tamkajšnje Cerkve mučen z gladom in bičanjem. Med njimi je bilo
tudi veliko mladih lektorjev, ki so bili veseli, da so smeli za Gospoda trpeti muke
in kruto oddaljeno izgnanstvo. Posebno sta se odlikovala arhidiakona Galutárĳ
in Muríta, ki sta bila trikrat pred sodiščem in sta se s slavno stanovitnostjo proslavila v Kristusu. Evgénĳ je bil izgnan v času vandalskega preganjanja.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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8. V Bretánji, sveti Turiávus, opat samostana Dol in pozneje škof.
9.* V Génovi (v Ligúrĳi), blaženi Jakob de Vorágine, škof, iz Reda pridigarjev
(dominikancev), ki jeza pospeševanje krščanskega življenja med ljudstvom,
v svojih spisih predložil ljudstvu mnogo zgledov kreposti.
10.* V Norwichu [norviču] (v Anglĳi), blaženi Tomaž Tunstal [tanstel], duhovnik iz Reda svetega Benedikta in mučenec, ki je bil obsojen pod kraljem Jakobom
I. na obglavljenje, ker je kot duhovnik vstopil v Anglĳo. Bil je obešen na križ.
11.* Pred Rochefortom [rošfórom] sta na odprtem morju (pri obali Francĳe), sta
v silovitem preganjanju proti Cerkvi bila v umazani ladji obsojena zaradi duhovništva na ladĳske verige blažena in mučenca: Ludvik Armand Jožef Adam,
iz Reda manjših bratov konventualov, in Jernej Jarrige de la Morelie de Biars [žaríž delá morelí de bĳár], duhovnik. Žrtve ljubezni do sojetnikov in okužena sta
tam umrla.
12.* V Orange-u [oránžu] (v Provansi, v Francĳi), ob istem preganjanju, blažene device in mučenke: Magdalena od Božje Matere (Elizabeta) Verchiére [veršiér] in pet tovarišic.
13. V mestu Chau Đoc (v Vietnamu), sveti Emanuel Le Van Phung, mučenec, ki
kot družinski oče, čeprav je bil zaprt v ječi, ni nehal spodbujati sinove in družinske člane za ljubezen do sovražnikov. Slednjič je bil na ukaz cesarja Tu Đuc-a umorjen z obglavljenjem.
14. V Budri v Flamínĳi, sveta Klélĳa Barbieri, devica, ki se je posvetila duhovnemu blagru deklic in ustanovila Kongregacĳo najmanjših od Trpeče Device Marije, za pomoč revnim in za človeški in krščanski poduk.
15.* V Galati (blizu Bologne [bolónje] v Italĳi), blaženi Ferdinánd Marĳa Baccilieri [bačiliéri], duhovnik, ki je izročeno mu ljudstvo popolnoma prevzgojil in
ustanovil v pomoč revnim družinam in predvsem za vzgojo deklic Kongregacijo Marĳinih služabnic.
16. V kraju Lang-zi-qiao (pri Heng-šui, v provinci He-bei, na Kitajskem), sveti Pavel Liu Jin-de, mučenec, ki je kot starejši mož v preganjanju pristašev sekte »Yihe-tuan« sam ostal kristjan v tem kraju in držal v roki rožni venec ter knjigo molitev. Pokazal jih je pristašem sekte ter jih po krščansko pozdravil, zato so
ga takoj usmrtili.
17. V mestu Nan-gong (ravno tako v He-bei), sveti Jožef Wang Gui-ji, mučenec,
ki se je v istem preganjanju odpovedal priložnosti rešiti življenje z majhno lažjo.
Raje je izbral slavno smrt za Kristusa.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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18.* V mestu Angostura (v Kolumbĳi), blaženi Marĳan od Jezusa Euse Hoyos
[ójos], duhovnik, znamenit po preprostosti in poštenosti življenja. Vsega se je izročil molitvi, študĳu in krščanski vzgoji dečkov.
19.* V San Juanu [san žuánu] (na Portugalskem), blaženi Karel Emanuel Rodríguez [rodríges] Santiago, ki se je neutrudno posvetil prenovi svete liturgĳe in
vere med mladino.
******
20. V Vĳeru (na Brabantskem), spomin blaženega Henrika, konverza, katerega
bi bil hudobni duh kmalu zapeljal v obup, čeprav je z veliko ponižnostjo in preprostostjo stregel revežem. Po božjem razodetju pa mu je bilo zveličanje zagotovljeno in ga je tudi slavno dosegel.
21. Na Portugalskem, smrt svete Marĳe, ki je v samostanu Odivelas, ki ga je bil
ustanovil njen oče, kralj Dionizĳ, okrasila z devištvom in ponižnostjo vzvišenost
reda.

14. �����
1. Sveti Kamil de Lellis, duhovnik, ki je bil rojen blizu Chieta v Abruzzu [čĳéta v abrucu]. Že od mladosti je sledil vojaštvu in bil nagnjen h grešnostim sveta. Slednjič se je spreobrnil in služil neozdravljivo bolnim bolnikom v bolnišnici. Trudil se je pomagati kot samemu Kristusu. Ko je postal duhovnik, je v Rimu
postavil temelje za Kongregacĳo redovnih klerikov za strežbo bolnikom.
2. V Brescii [brešji] (na Beneškem), sveti Optatĳán, škof, ki je podpisal sinodalna
pisma o katoliški veri glede učlovečenja, poslana od milanskega škofa Evzébĳa
k svetemu papežu Leonu.
3.* V Soignies-u [suanjiéju] (v Avstrázĳi, na ozemlju današnje Belgĳe), sveti Vincéncĳ ali Madelgárĳ, ki se je z dovoljenjem žene svete Valdetrúde oklenil meniškega življenja in baje ustanovil dva samostana.
4. V Deventeru (v Frízĳi), sveti Marhélm, duhovnik in menih, po rodu Anglež,
ki je bil od deških let učenec svetega Wilibrórda in tovariš pri delu, opravljenim
za Kristusa.
5.* V kraju Stari Kynšperk (blizu reki Ohrze na Češkem), blaženi Hroznáta, mučenec, ki je po smrti žene in sina zapustil vojvodski dvor in vstopil v samostan
premonstratencev Teplá. Branil je njihove pravice. Bil je ujet od tatov in baje
umrl od lakote.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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6.* V Veroni (na Beneškem), sveta Tuskána, ki je po smrti soproga dala vse premoženje ubogim. Nikoli ni prenehala skrbeti za bolnike v Redu svetega Janeza
Jeruzalemskega.
7.* V Folignu [folínju] (v Umbrĳi), blažena Angelina de Marsciano [marščĳáno],
ki se je kot vdova še petdeset let posvečala samo službi Bogu in bližnjim. Začela
je v redovnih Frančiškanskih samostanih tretjerednic vzgajati deklice.
8.* V Valencĳi (v Španĳi), blaženi Gaspar de Bono, duhovnik iz Reda manjših
bratov, ki je zapustil orožje zemeljskega poglavarja in ga zamenjal za vojaško
službo Kristusa Kralja. Modro, ljubeznivo in z gorečnostjo je vodil hiše španske
province reda.
9. V Limi (v Peruju), sveti Frančišek Solano, duhovnik iz Reda manjših bratov, ki
je za rešitev duš prehodil po dolgem in širokem pokrajine Južne Amerike. S pridiganjem in čudeži je posveti vso skrb Indĳancem in tudi španskim kolonom in
učil novost krščanskega življenja.
10.* V Londonu (v Anglĳi), blaženi Rihard Langhorne [lenghórn], mučenec, ki
je bil kot slaven pravnik obtožen izdajstva pod kraljem Karlom II.. Obsojen je bil
na smrt in na mučilu v Tiburnu izročil dušo.
11.* V kraju Cerecca-Ghebaba (v Etiópĳi), blaženi Gherbe Mihael, duhovnik in
mučenec iz Misĳonske kongregacĳe, ki je vedno iskal pri študĳu in molitvi pravo vero. Slednjič je stopil v edinost s Cerkvĳo. Zaradi tega je trpel trinajst mesecev ječe, nato potovanja z vojaki, ko je imel noge z verigo obtežene, dokler ni izčrpan od bičanja, žeje in lakote umrl.
12. V mestu Nan-gong (v provinci He-bei na Kitajskem), sveti Janez Wang Guixin, mučenec, ki je v preganjanju sektašev »Yihe-tuan« raje umrl za Kristusa, kot
da bi se omadeževal z potešitvĳo žeje.
******
13. V Pontu, rojstni dan za nebesa blaženega Foka, škofa mesta Sinopis, ki je pod cesarjem Trajanom in prefektom Afrikanom v Kristusu premagal ječo, vezi in ogenj.
14. V Aleksandrĳi, spomin svetega Herákla, škofa.
15. V Lyonu, pogreb svetih škofov: Justa in Amíka.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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15. �����
1. Spomin smrti svetega Bonaventúra, škofa v Albanu in cerkvenega učitelja,
preslaven po nauku, svetosti življenja in delih, narejenih za Cerkev. Red manjših
bratov, kateremu je kot generalni predstojnik načeloval, je v duhu svetega Frančiška modro vodil. V mnogih spisih je združil najvišjo učenost z gorečo pobožnostjo. Medtem, ko je marljivo pripravljal odlično delo za drugi lyonski koncil,
je zaslužil priti do blaženega gledanja Boga.
2. Blizu današnjega Fiumicina [�umičína] (v Italĳi), sveti mučenci: Evtrópĳ, Zósim in Bonós.
3. V Kartágini (v današnji Tunizĳi, na cesti, ki se ji reče Scillitani [sčilitani], v basiliki Favsta), pokop svetega Feliksa, thibiucénskega škofa in mučenca, kateremu
je oskrbnik Magnilĳán ukazal, da sežge Sveto Pismo. Odgovoril je, da je bolje, da
sebe sežge, kot Sveto Pismo; zato ga je prokonzul Anulín kaznoval z mečem.
4. Ravno tam, spomin svetega Katulína, diakona in mučenca, o katerem je imel
sveti Avguštin govor ljudstvu, in ostalih mučencev, ki počivajo v basiliki Favsta.
5. V Aleksandrĳi (v Egiptu), sveti mučenci: Filip in deset dečkov.
6. Na otoku Tenedos (na Egejskem morju), sveti Abudémĳ, mučenec.
7. V Nisibi (v Mezopotámĳi na ozemlju današnje Turčĳe), sveti Jakob, prvi škof
tega mesta, ki je bil navzoč pri Nicejskem koncilu in je vodil svojo čredo v miru
in jo branil pred napadi sovražnikov vere.
8.* Pri Roermondu (pri reki Mosi v Avstrázĳi, na današnjem Nizozemskem),
sveti Plehélm, škof, ki je bil doma iz Northúmbrĳe. Mnogim je oznanjal Kristusovo bogastvo.
9.* V Ansbachu (v Frankónĳi, danes v Nemčĳi), sveti Gumbért, opat, ki je v svojem kraju ustanovil ta samostan.
10. V Solunu (v Grčĳi), smrt svetega Jožefa, solunskega škofa, ki je – kot brat svetega Teodóra Studita – najprej kot menih komponiral mnoge himne, nato je, komaj povišan za škofa, pretrpel mnogo hudega in strašnega zaradi cerkvene discipline in obrambe svetih podob. Ko se je vrnil v Solun, je umrl od lakote.
11. V Neaplju (v Kampánĳi), sveti Atanázĳ, škof, ki je mnogo pretrpel od brezbožnega nečaka Sérgĳa. Izgnan s sedeža, se je slednjič v Veroli pri gori Ernici
[erníči] v Lácĳu zaradi težav preselil v nebesa.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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12. V Kĳevu (v Rusĳi), sveti Vladimír, knez, ki je prejel krst pod imenom Bazilĳ in
se izčrpal v skrbi za širjenje pravoslavne vere med njemu podložnimi ljudstvi.
13.* V Ratzeburgu [raceburku] (v Holzácĳi na Nemškem), sveti Ansuér, opat in
mučenec, ki je bil kamenjan skupaj z osemindvajsetimi menihi od Venédov, ki so
vstali proti oznanjevalcem krščanske vere.
14.* V Västerasu (na Švedskem), sveti David, škof, po narodnosti Anglež, je najprej postal clunyjski [klinĳski] menih. Kot škof je odpotoval, da bi spreobračal Švede za Kristusa in je v samostanu, ki ga je ustanovil kot starček, pobožno umrl.
15.* V Wroclavi (v Šlezĳi), blaženi Česlav, duhovnik, eden prvih bratov Reda
pridigarjev (dominikancev), ki je delal za božje kraljestvo v Šlezĳi in drugih pokrajinah Poljske.
16.* V kraju Moncalieri [montekalĳéri] (v Piemontu), blaženi Bernard iz Badena,
ki je šel proti Vzhodu, da bi branil krščanska ljudstva. Umrl je po zavzetju Carigrada.
17.* Trpljenje blaženih mučencev Ignacĳa de Azevedo [asevédo], duhovnika,
in osemintridesetih tovarišev iz Družbe Jezusove, ki so šli v brazilske misĳone
z ladjo, imenovani po svetem Jakobu. Bili so od ladje roparjev napadeni ter zaradi sovraštva do katoliške vere z mečem in sulico prebodeni.
18. V Campu Salentino (v Apúlĳi), sveti Pompílĳ Marĳa Pirro�i, duhovnik iz
Reda pobožnih redovnih šolskih klerikov, preslaven po strogosti.
19.* Na ladji sužnosti pri sidru, pred Rochefortom [rošfórom] (pri obali Francĳe), blaženi Mihael Bernard Marchand [maršán], duhovnik in mučenec, ki je
bil med divjanjem francoske revolucĳe zaradi duhovništva prestavljen v Rouen
v smrdljivo pomorsko ujetništvo. Zaradi bolezni je umrl.
20. V mestu Nam Đinh (v Vietnamu), sveti Peter Nguyen Ba Tuan, duhovnik in
mučenec, ki je bil pridržan v ječi zaradi Kristusa. Umrl je od lakote pod cesarjem Minh Mang.
21.* V Parizu (v Francĳi), blažena Ana Marĳa Javouhey, devica, ki je ustanovila Kongregacĳo klunyskih sester od svetega Jožefa, za zdravljenje bolnih in krščansko vzgojo deklic. Razširila jo je v misĳonskih deželah.
22. V provinci My Tho (v Vietnamu), sveti Andrej Nguyen Kim Thong Nam
(Nam Thuong), mučenec, ki je bil kot katehet obsojen pod cesarjem Tu Đuc po
ječi na izgnanstvo. Zvezali so ga z verigami in je hodil z deblom obtežen in tako
dopolnil mučeništvo.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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23.* V mestu Bielsk Podlaski (na Poljskem), blaženi Anton Beszta[bešta]-Borowski, duhovnik in mučenec, ki je bil v vojni vihri ujet od sovražnikov vere in umrl
za Kristusa, ubit s svinčenkami.
******
24. V Rieti, sveti Bálduin, opat samostana Svetega Pastirja, ki je dal premnogo
dokazov dovršene čednosti in nato v miru umrl. Njegov grob ima častno mesto
v rietski katedrali in je izbran za posebnega varuha tega mesta.

16. �����
1. Blažena Devica Marĳa iz gore Karmel, kjer je prerok Elĳa nekoč privedel izraelsko ljudstvo k češčenju živega Boga. Pozneje so se nekateri puščavniki umaknili tja, ker so iskali samoto in slednjič ustanovili red za meditativno življenje
pod varstvom svete Bogorodice.
2. V Anastaziópolu (v Galácĳi, v današnji Turčĳi), sveti Antíoh, mučenec, brat
svetega Platóna.
3. V Sebasti (v Armenĳi), sveti Atenógen, korni škof in mučenec, ki je zapustil
učencem himno, ki pojasnjuje božanstvo Svetega Duha in je bil zaradi Kristusa
izročen ognju.
4.* Na otoku Jersey [džérsi] (na britanskem morju), sveti Helérĳ, puščavnik, ki je
baje pretrpel mučeništvo od piratov.
5.* V Maastrichtu (v Avstrázĳi na današnjem Nizozemskem), sveta škofa Monúlf in Gondúlf.
6. V Saintesu [sentéju] (v Hainaultu [enóltu], v današnji Belgĳi), sveti mučenci:
Reinílda, devica, ter Grimoáld in Gondúlf, ki so bili baje ubiti od roparjev.
7. V Cordobi [kórdovi] (v pokrajini Andalúzĳa, v Španĳi), sveti Sisenánd, diakon in mučenec, ki je bil zaradi vere v Kristusa umorjen.
8.* V samostanu na Bavarskem (pri jezeru Chiemsee [himzé]), blažena Irmengárda, opatinja, ki je že od rane mladosti, ko je zapustila sĳaj kraljevskega dvora, iskala, kako bi služila Bogu. Dala je Jagnjetu več tovarišic, devic.
9.* Trpljenje blaženega Simona da Costa [kosta], redovnika in zadnjega mučenca iz Družbe Jezusove, od trume mučencev na ladji svetega Jakoba, imenovani
prejšnji dan tega meseca. Umorjeni so bili zaradi sovraštva do Cerkve.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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10.* V Viani do Castelo [kastélo] (v samostanu Svetega Križa na Portugalskem),
blaženi Bartolomej de Martyribus Fernandes, škof v Bragi, ki se je odlikoval
v poštenosti življenja. Z veliko pastoralno ljubeznĳo se je trudil v potrebah črede ter v zdravem nauku napisal mnogo spisov.
11.* V Warwicku [vórviku] (v Anglĳi), blažena mučenca: Janez Sugar [šúgr], duhovnik, in Robert Grissold [grisould], ki sta bila obsojena pod kraljem Jakobom
I.. Prvi, ker je kot duhovnik vstopil na Angleško, drugi, ker mu je pomagal. Prišla sta po hudem mučenju do palme mučeništva.
12.* V mestu Cunhau [kunjáu] (blizu Natala v Brazilĳi), blažena mučenca: Andrej de Soveral, duhovnik iz Družbe Jezusove, in Dominik Carvalho [domíngo
karváljo], ki sta bila med samim maševanjem z zvĳačo zajeta v cerkvi z množico
ljudi, ter so bili kruto pobiti.
13.* Na ladji suženjstva pri sidru, postavljeni pred Rochefortom [rošfórom] (pri
obali Francĳe), blažena duhovnika in mučenca: Nikolaj Savouret [savuré], iz
Reda manjših bratov konventualov, in Klavdĳ Béguignot [beginjó], iz Kartuzijanskega reda, ki sta bila med divjanjem francoske revolucĳe zaradi sovraštva
do duhovništva zadržana v umazanem ujetništvu, ter zaradi bolezni umrla.
14.* V Orange-u [oránžu] (ravno tako v Francĳi), blažene: Amáta od Jezusa (Marĳa Rosa) de Gordon in šest tovarišic, devic in mučenk, ki v istem preganjanju
niso hotele odložiti duha redovniškega življenja. Bile so obglavljene in z veseljem prejele palmo mučeništva.
15. V kraju Saint-Sauveur-Vicomte [sén sové] (v Normandíji, v Francĳi), sveta Marĳa Magdalena Postel, devica, ki je v istem času nudila izgnanim duhovnikom in
bolnim vso pomoč. Ko se je vrnil mir, je ustanovila in vodila v skrajnem pomanjkanju Kongregacĳo hčera od Usmiljenja, za krščansko vzgojo revnih deklet.
16. V kraju Lüji-apo (pri Qin-ghe v provinci He-bei, na Kitajskem), sveta mučenca: Lang Yang-ži, katekumen, in Pavel Lang Fu, njegov sin, , ki sta dovršila mučeništvo ob preganjaju pristašev »Yihe-tuan«, v hiši, zažgani z ognjem, ko se je
mati izjavila za kristjanko«.
17. V kraju Žang-jiaji (pri Ning-jin, ravno tako v He-bei), sveta Terezĳa Žang
Heži, mučenka, ki v istem preganjanju ni hotela počastiti krajevna božanstva, ko
je bila privlečena k poganski pagodi.
******
18. V Antiohĳi (v Sirĳi), rojstni dan za nebesa blaženega Evstáhĳa, škofa in pričevalca, ki je bil v času cesarja Konstancĳa zaradi katoliške vere pregnan v Trajanopolis v Trákĳo in je tam umrl.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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19. V mestu Óstia Tiberina, trpljenje svetega Hilarína, meniha, ki med Julĳanovim preganjanjem ni hotel darovati malikom. Bil je bičan in je končal svoje življenje z mučeništvom.

17. �����
1. V Kartágini (v današnji Tunizĳi), rojstvo svetih mučencev Scilitancev: to je
Speráta, Nártzala, Ci�ína, Vetúrĳa, Felíksa, Akvilína, Letáncĳa, Januárĳe, Generóze, Véstĳe, Donáte in Sekúnde, ki so bili po ukazu prokonzula Saturnina, po
prvem pričevanju za Kristusa, vrženi v ječo. Ko so znova trdno priznali, da so
kristjani in odrekli cesarju božjo čast, so bili naslednji dan pribiti na les. Na kraju
usmrtitve so se skupno na kolenih zahvalili Kristusu in bili obglavljeni.
2. V Amásri (v Paﬂagónĳi, v današnji Turčĳi), sveti Hĳacínt, mučenec.
3. V Sevilli [sevílji] (v provinci Andalúzĳa na Španskem), sveti devici: Justa in
Rufína, ki sta bili ugrabljeni od predsednika Diogenĳána. Bili sta strašno mučeni: najprej v ječi z lakoto in različnimi mukami, slednjič je Justa izdihnila dušo,
Rufína pa je bila med priznavanjem Gospoda zadavljena.
4. V Milanu (v Ligúrĳi), sveta Marcelína, devica, sestra svetega škofa Ambroža,
ki je ob Gospodovem razglašenju prejela v Rimu, v baziliki svetega Petra, od papeža Libérĳa posvečeno tančico.
5. V Rimu v cerkvi na griču Aventinu, se slavi božji mož z imenom Aléksĳ. Kot
poroča izročilo, je zapustil bogato hišo, da je postal reven in nepoznan ter prosjačil miloščino.
6. V Auxerru [okséru] (v lyonski Galĳi, v Francĳi), sveti Teodózĳ, škof.
7. V Pávĳi (v Ligúrĳi), sveti Ennódĳ, škof, ki je s pesmimi ovenčal spomine in
templje svetnikov. Bil je velikodušen darovalec premoženja.
8.* V Turninu (blizu Antverp, v Avstrázĳi, v današnji Belgĳi), sveti Fredegánd,
ki je baje prišel kot menih iz Irske, in bil tovariš svetega Foilana in drugih potujočih in marljivih misĳonarjev.
9.* V samostanu Winchelcumbe [vinčekámb] (v Mércĳi, v Anglĳi), sveti Kenélm,
vojvoda Mércĳe, ki se omenja kot mučenec.
10. V Rimu pri Svetem Petru, sveti León IV., papež, častilec Rima in branitelj Petrovega primata.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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11. Pri Stockerau-u [štokerau] (v viennski pokrajini na Bavarskem, v današnji
Avstrĳi), sveti Kolmán, po narodnosti Irec, romar zaradi Božjega imena. Šel je
v Sveto deželo, a osumljen za sovražnega oglednika, je bil obešen na drevo in
zato prišel v nebeški Jeruzalem.
12.* V Nitri (pri neznani reki pri gorah Karpatov), sveta puščavnika: Zoerárd ali
Andrej in Benedikt, iz Poljske. Ko je sveti kralj Štefan prosil, sta prišla na Ogrsko
in v samoti gore Zobor živela najspokornejše življenje.
13. V Krakovu (na Poljskem), sveta Hedvíga, kraljica, rojena na Ogrskem, ki
je prejela kraljestvo Poljske in se poročila z Jageliom, velikim vojvodom Litve.
Z njim je, pri krstu imenovanem Ladislav, sejala v Litvi katoliško vero.
14.* V Parizu (v Francĳi), blažene Terezĳa od svetega Avguština (Marĳa Magdalena Claudina) Lidoine [liduán] in petnajst tovarišic, devic in mučenk iz Karmela Compendĳa [kompendíja], ki so bile v času francoske revolucĳe obsojene
na smrt, ker so ohranile zvesto samostanski disciplini in pred mučilom obnovile obljube vere, krsta in redovne zaobljube.
15. V kraju Žu-jia-xie-žuang (pri Šen-xian v provinci He-bei, na Kitajskem), sveti
Peter Liu Zi-yu, mučenec, ki je v preganjanju od pristašev sekte »Yihe-tuan« proti poskusom prĳateljev trdno vstrajal v krščanski veri pred mandarinom, zato je
bil z mečem preboden.
16.* V Leopoldovu (na Slovaškem), blaženi Pavel (Peter) Gojdič, škof in mučenec, ki je bil kot pastir na prešovskem ozemlju v času vlade, sovražne Bogu, vržen v ječo. Pretrpel je veliko težav, a je kruto mučen zvesto ponavljal Kristusove
besede in po marljivem pričevanju prešel v slavno življenje.

18. �����
1. Na Tiburinski cesti ob devetem miljniku od mesta Rim, spomin svetih mučencev: Simfróza in sedmih tovarišev, Krescénta, Julĳána, Nemésĳa, Primitíva, Justína, Staktéja in Evgénĳa, ki so na različen način smrti dovršili mučeništvo in
postali bratje v Kristusu.
2. V Milanu (v Ligúrĳi), sveti Matérn, škof, ki je po vrnjeni svobodi Cerkvi, slovesno prenesel telesa mučencev Nábora in Feliksa iz Loda v svoje mesto.
3. V Silistri (v Mézĳi, v današnji Bolgarĳi), sveti Emilĳán, mučenec, ki je preziral odloke Julĳána Odpadnika in grožnje Katulína, njegovega namestnika. Podrl je oltar malikov in zabranil žrtvovanje, a je bil vržen v peč in tako prejel palmo mučeništva.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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4. V Brescii [brešji] (na Beneškem), sveti Filástrĳ, škof, katerega življenje in smrt
je hvalil sveti Gaudencĳ, njegov naslednik.
5. V Forlimpopolu (v Emílĳi), sveti Rufíl, škof, ki je baje prvi vodil to škoﬁjo in
vse preprosto ljudstvo privedel h Kristusu.
6. V Metzu (v Avstrázĳi, danes v Francĳi), sveti Arnúlf, škof, ki je bil svetovalec
Dagobérta, kralja Avstrázĳe, a je odložil službo in živel samotarsko življenje na
gori Vósegu.
7. V Carigradu, sveta Teodózĳa, nuna. Ker je branila staro podobo Kristusa, katero je cesar Leon Izáuriški ukazal vreči iz palatinske hiše Porte Anea, je pretrpela mučeništvo.
8. V Utrechtu (v Avstrázĳi, na današnjem Nizozemskem), sveti Frideríh, škof,
ki je bil znamenit po študĳu svetega pisma in je skrbel in delal za evangelizacijo Frízov.
9. V Segni [senji] (v Lácĳu), sveti Bruno, škof, ki je mnogo storil in trpel za reformo Cerkve, zato je bil prisiljen oditi s svojega sedeža. V Montecassinu, kjer je našel zatočišče, je bil začasno opat samostana.
10.* V Krakovu (na Poljskem), blaženi Simon iz Lipníce, duhovnik iz Reda manjših bratov, ki je bil odličen pri pridiganju in v pobožnosti do Jezusovega Imena.
Pri oskrbi umirajočih iz ljubezni, se je sam okužil.
11.* Pri sidru pred pristaniščem Rochefortom [rošfórom], pri obali Francĳe, blaženi Janez Baptista de Bruxelles [briselj], duhovnik v Limogesu [limóžu] in mučenec, ki je v času francoske revolucĳe, v umazanĳi ladje suženjstva, strt od lakote in kužne bolezni, umrl.
12. V mestu Nam Đinh (v Vietnamu), sveti Dominik Nikolaj Đinh Đat, mučenec.
Ker je bil vojak, je bil prisiljen zanikati krščansko ver. Po strašnem mučenju je
križ pohodil, toda takoj se je pokesal, pisal je cesarju Minh Mang, da naj bo znova sojen kot kristjan in je slednjič zadavljen umrl.
13.* V vasi Krystonopil v Ukrajini, blažena Tarsícĳa (Olga) Mackiv, devica in mučenka iz Kongregacĳe sester služabnic Marĳe Brezmadežne, ki je v času vojne dosegla dvojno zmago, devištva in mučeništva, ker je branila vero pred preganjalci.
******
14. V Kartágini, spomin svete Gudéne, device, ki so jo zaradi vere v Kristusa na
povelje prokonzula Ruﬁna mučili na natezalnici in mrcvarili s kremplji. Po dolgi ječi je bila nazadnje umorjena z mečem.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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15. V oglejskem okraju, sveti Arnúlf, mučenec, ki ga je sveti Remígĳ krstil in so
ga sovražniki ubili.

19. �����
1. Spomin svetega Epafra, ki je mnogo delal za Evangelĳ v Kolósah, Laodicéji in
Hierápolu, in katerega blaženi apostol Pavel imenuje predragi sodelavec, sojetnik in zvesti služabnik Kristusov.
2. V Merosu (v Frígĳi, v današnji Turčĳi), sveti mučenci: Macedónĳ, Teodúl in Tacĳán, katere je predsednik Almáhĳ po drugih mučenjih položil na žarečo železno
mrežo, in so pod cesarjem Julĳánom Odpadnikom vriskajoč dopolnili mučeništvo.
3. V samostanu Annesi (pri reki Iris v Pontu, tudi v Turčĳi), sveta Makrína, devica, sestra svetega Bazilĳa Velikega, Gregorja Nisskega in Petra Sebasténskega,
ki se je, poučena v svetem Pismu, podala k samotnemu življenju, in dala čudovit zgled hrepenenja po Bogu in begu od ničevosti sveta.
4.* V Carigradu, sveti Dĳ, s priimkom Thaumatúrg, arhimandrit, po domovini
iz Antiohĳe, je bil v tem mestu posvečen za duhovnika, ter je ustanovil samostan
po pravilu Acemetov.
5. V Rimu pri svetem Petru, sveti Símah, papež, ki se je dolgo časa izčrpaval z ločino shizmatikov, slednjič pa se je spočil kot pričevalec vere.
6. V Cordobi [kórdovi] (v pokrajini Andalúzĳa na Španskem), sveta Áurea, devica, sestra svetih mučencev: Adolfa in Janeza, ki je v času preganjanja od Mavrov, pripeljana pred sodnika, iz strahu odpadla, toda kmalu se je skesala dejanja,
in je v ponovnem boju premagala sovražnika s prelitjem krvi.
7.* V Utrechtu (v Lotaríngĳi, na današnjem Nizozemskem), sveti Bernóld ali
Bernúlf, škof, ki je osvobodil škoﬁje in samostane od oblasti mogočnih in je pospeševal clunyjske [klinĳske] navade.
8.* V samostanu Marienburg (v Frankónĳi, v Nemčĳi), blažena Stilla, posvečena
devica, ki so jo pokopali v cerkvi, ki jo je zgradila.
9.* V Folignu [folínju] (v Umbrĳi), blaženi Peter Crisci [kríšči], ki je razdal vse
premoženje ubogim, se zavezal službi v stolnici in stanoval v stolpu ponižno in
zelo spokorno.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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10. V Chestru [čestru] (v Anglĳi), sveti Janez Plessington [plesingtn], duhovnik
in mučenec, ki je postal v Segóvĳi na Španskem duhovnik in se vrnil v Anglĳo.
Zato je bil pod kraljem Karlom II. določen za mučenje z obešenjem.
11. V vasi Lujia-žuang (blizu Jing-xian v provinci He-bei, na Kitajskem), sveti Janez Baptista Žou Wu-rui, mučenec, ki se je še kot mladenič javno priznal za
kristjana pred pristaši«Yihe-tuan«, zaradi tega je bil delno pohabljen in s sekiro
presekan.
12. V mestu Liu-cun (pri mestu Ren-qin, ravno tako v He-bei), sveta Elizabeta
Qin Bian-ži in njen štirinajstletni sin Simon Qin Chun-fu, ki sta v istem preganjanju močna v veri premagala vso krutost sovražnikov.
13.* V mestu Borowikowszczyzna [borovikovščizna] (na Poljskem), blažena duhovnika in mučenca: Ahílej Puchala in Herman Stęnpień [stenpjenj], iz Reda
manjših bratov konventualov, ki sta bila umorjena iz sovraštva do vere, ko je bila
domovina Poljska onečaščena po tuji vojaški oblasti.
******
14. V Tebájdi, naš sveti oče Arsénĳ, ki je bil posebej znan po daru solza.

20. �����
1. Sveti Apolinárĳ, škof, ki je širil nepojmljivo bogastvo Kristusa med pogani.
Kot dober pastir je hodil pred čredo in poroča se, da je okrasil klasensko Cerkev
pri Ravenni s častjo slavnega mučeništva. Dne triindvajsetega julĳa se je preselil na večno gostĳo.
2. Istega dne, spomin svetega Elĳa Tesbíta, ki je kot Gospodov prerok v dneh
Ahaba in Akazĳa, Izraelovih kraljev, branil pravice edinega Boga proti nevernemu ljudstvu s takšno močjo duha, da ni bil podoben samo Janezu Krstniku, ampak samemu Kristus. Čeprav ni zapustil napisanih prerokb, pa se njegov spomin zvesto ohranja predvsem na gori Karmelu.
3. Spomin blaženega Jožefa, ki se je imenoval Barsábba, s priimkom Justus, Gospodov učenec, katerega so postavili skupaj z blaženim Matĳem Apostolom, da
bi eden od njĳu zasedel prostor apostolata Judeža izdajalca. Toda ker je sreča padla na Matĳa, se ni nič manj posvetil službi pridiganja in svetosti.
4. V Antiohĳi (v Pizídĳi, v današnji Turčĳi), sveta Marína ali Marjeta, ki je po izročilu posvetila svoje telo Kristusu z devištvom in mučeništvom.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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5. V Etiopĳi, sveti Fruméncĳ, škof, ki je bil najprej tam kot ujetnik, nato je bil posvečen za škofa od svetega Atanázĳa, in v tej pokrajini oznanjal evangelĳ.
6. V Kartágini (v današnji Tunizĳi), sveti Avrélĳ, škof, zelo trden steber Cerkve.
Krepil je vernike proti navadam poganov in je postavil škofovski sedež na kraj
nebeške boginje.
7. V pokrajini Boulogne [bulónj] (v Francĳi), sveti Vulmár, duhovnik, ki je bil priveden od ponižnega pastirja k študĳu in je dosegel duhovniško službo. Šel je po
načinu starih očetov v puščavo. Nato je ustanovil v domačem gozdu dvojni samostan v Haumontu [ótmónu] v Francĳi, enega za moške, drugega za device.
8. V Cordobi [kórdovi] (v pokrajini Andalúzĳa na Španskem), sveti Pavel, diakon in mučenec, poučen po zgledu in besedi svetega Sisenánda, ki se ni bal obtoževati velikaše in konzule Mavrov zaradi njihovega kulta ničevosti in je bil
usmrčen, ker je priznaval Kristusa za pravega Boga.
9.* V Hildesheimu [hildeshajmu] (na Saškem, v Nemčĳi), blaženi Bernard, škof,
ki je vodil svojo škoﬁjo triindvajset let, čeprav je bil slep.
10. V Seulu (v Koreji), sveti mučenci: Magdalena Yi Yong-hui, Terezĳa Yi Maeim, Marta Kim Song-im, Lucĳa Kim, Roza Kim, Ana Kim Chang-gum, in Marĳa
Won Kwi-im, devica, in Janez Baptista Yi Kwang-nyol.
11. V mestu Nam Đinh (v Vietnamu), sveti Jožef Marĳa Díaz Sanjurjo [días sanhúrho], škof in mučenec iz Reda pridigarjev (dominikancev), ki je bil med divjim preganjanjem cesarja Tu Đuc, zaradi sovraštva do vere obsojen na obglavljenje.
12. V vasi Žou-jia-he (pri mestu Jing-xian, v provinci He-bei na Kitajskem), trpljenje svetih duhovnikov: Leona Ignacĳa Mangin in Pavla Denn, iz Družbe Jezusove. Ko sta ob preganjanju pristašev »Yihe-tuan« v cerkvi vneto vzpodbujala
vernike, sta bila prebodena pred oltarjem, ko so vanjo vdrli sovražniki. Z njima
je padla sveta Marĳa Žou Wu-ži, ki je hotela s svojim telesom obvarovati svetega Leona med sveto službo in je zaradi ran umrla.
13. V pokrajini Lu-jia-žuang (blizu Jing-xian, v provinci He-bei, na Kitajskem), sveti Peter Žou Ri-xin, mučenec, ki je v istem preganjanju pred prefektom izjavil, da
se ne more s prisego odreči Bogu Stvarniku sveta. Zaradi tega je bil obglavljen.
14. V mestu Da-liu-cun (pri Wu-ji, ravno tako v tej provinci), sveta Marĳa Fu
Gui-lin, ki je bila kot učiteljica v istem preganjanju izročena v roke sovražnikov
evangelĳa. Klicala je Kristusa Odrešenika in bila obglavljena.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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15. V kraju Wu-qiao Žao-jia (ravno tako v He-bei), spomin svetih mučenk: Marije Žao Guo-ži in njenih hčera Roze Žao in Marĳe Žao, ki so se v istem preganjanju, da ne bi bile onečaščene, vrgle v vodnjak. Toda iz njega so bile izvlečene in
dovršile mučeništvo.
16. V mestu De-čao (ravno tako v He-bei), spomin svetega Xi Gui-zi, mučenca,
ki se je ob zmešnjavi kohorde še kot katehumen izdal za kristjana in bil zaradi
ran krščen v lastni krvi.
17.* V Madridu (v Španĳi), blaženi: Rita od Device Žalostne od Srca Jezusa Pujalte y Sánchez [puhálte i sánčes] in Frančiška od Srca Jezusovega Aldea y Araujo [aráuho], devici in mučenki iz Kongregacĳe sester ljubezni od Srca Jezusovega, ki sta bili ob verskem preganjanju v državljanski vojni v cerkvi kolegĳa
zgrabljeni od sovražnikov Cerkve. Kmalu zatem sta bili na poti s svinčenkami
prebodeni.
******
18. V Damasku, spomin svetih mučencev: Sabina, Maksima, Julĳana, Makrobĳa,
Kasĳa, Pavle in še drugih desetih.

21. �����
1. Sveti Lovrenc Brundiški, duhovnik in cerkveni učitelj, ki je bil včlenjen med
Male brate kapucine. Neutrudljivo je deloval kot pridigar tako v svojem redu kot
po deželah Evrope, tako proti nevernikom v obrambo Cerkve, kakor za spravo
med knezi. Vse naloge je izvršil s preprostostjo in ponižnostjo. Dvaindvajsetega
julĳa je umrl na Portugalskem v Lizboni.
2. V Marseille-u [marséju] (v Provansi, v Francĳi), sveti Viktor, mučenec. Bil je
vojak in se ni hotel ne bojevati, ne darovati malikom. Najprej so ga vrgli v ječo,
kjer so ga obiskali angeli. Nato so ga mučili z raznimi kaznimi in ga končno strli
z mlinskim kamnom, ter je tako dopolnil svoje mučeništvo. Z njim so trpeli tudi
trĳe vojaki: Aleksander, Felicĳan in Longín.
3. Pri Homsu v Sirĳi, sveti Simeon, s priimkom Salos, ki je po navdihu Svetega
Duha želel, da so ga imeli za neumnega zaradi Kristusa in zaničevanega pri ljudeh. Prav tako, spomin svetega Janeza, puščavnika, ki je bil skoraj trideset let tovariš Simeona pri svetem romanju in v puščavi pri jezeru Mareotidi v Egiptu.
4. V Rimu, spomin svete Prakséde, pod katere imenom je posvečena cerkev Bogu
v Eskvilinu.
5. V Strasbourgu [štrásburku] (v Burgúndĳi), sveti Arbogást, škof.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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6.* Na odprtem morju pred Rochefortom [rošfóru] pri obali Francĳe, v umazani
ladji pri sidrih, blaženi Gabriel Pergaud [pergó], duhovnik in mučenec, ki je bil
izgnan kot redovni kanonik v Beaulieu-u [bolĳé], v okraju Saint Brieuc [sén brijé] zaradi duhovništva iz opatĳe v času francoske revolucĳe. Odpeljan je bil v ujetništvo ter ovenčan z mučeništvom zaradi okužbe.
7. Pri Yan-zi-bian (blizu Yang-ping-guan na Kitajskem), sveti Alberik Crescitelli
[kreščitéli], duhovnik in mučenec iz Papeškega Inštituta za zunanje misĳone, ki
je bil v preganjanju sektašev »Yihe-tuan« zelo hudo pretepen, skoraj do smrti, in
naslednjega dne je bil vlečen proti reki po poti, nasuti s peskom. Tam je bil razrezan in slednjič obglavljen. Tako je bil ovenčan z mučeništvom.
8. Na poti proti Dai-ningu (pri mestu Yong-nian, v provinci He-bei, na Kitajskem), trpljenje svetega Jožefa Wang Yu-mei, mučenca, ob istem preganjanju.
******
9. Istega dne, rojstni dan za nebesa svete Júlĳe, device in mučenke.

22. �����
1. Spomin svete Marĳe Magdalene, katero je Gospod osvobodil od sedmih demonov in je postala njegova učenka. Sledila mu je vse do gore Kalvarĳe in prva
zaslužila videti Odrešenika, vstalega od mrtvih, in prinesla drugim učencem
sporočilo o vstajenju.
2. V Anciri (v Galácĳi, v današnji Turčĳi), sveti Platón, mučenec.
3. V Afriki, sveti mučenci Masulitánci, o katerih je imel sveti Avguštin govor na
njihov rojstni dan za nebesa.
4. V Antiohĳi (v Sirĳi), sveti Ciril, škof, ki je trpel ječo in izgnanstvo pod cesarjem Dioklecĳanom.
5. V taborišču Schemaris (v grebenih Kavkaza), sveti Anastázĳ, menih, ki je kot
učenec svetega Maksima Spoznavalca z njim trpel ječe in trpljenje zaradi prave
vere. Ko je prišel do tega taborišča, je prav tam, ali morda na poti, umrl.
6. V samostanu Fontenelle (v Névstrĳi), sveti Vandregísel, opat, ki je skupaj z Dagobértom zapustil kraljevski dvor in živel meniško življenje v različnih krajih.
Bil je posvečen v duhovnika od svetega Avdéna, rouenskega [ruánskega] škofa.
V gozdu Jumieges [žimiéž] je potem ustanovil samostan in ga vodil.
7. V Menatu (na ozemlju Auvergne [óvérnj], v Galĳi), sveti Meneléj, opat.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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8.* V Pávĳi (v Lombardíji), sveti Hieronim, škof.
9.* V mestu Lodi (ravno tako v Lombardíji), sveti Gvaltérĳ, ustanovitelj Bolnišnice usmiljenja.
10.* V Benetkah, blaženi Avguštin de Bugélla Fangi, duhovnik iz Reda pridigarjev (dominikancev), ki je v Soncinu, Vigevanu in Benetkah delil mnoge usluge.
11. V Lizboni (na Portugalskem), rojstvo za nebesa svetega Lovrenca Brundiškega, katerega spomin praznujemo dan poprej.
12. V Cardiﬀu [kárdifu] (v Cornwallu [kórnvólu]), sveti Filip Evans, iz Družbe
Jezusove, in Janez Lloyd [lojd], duhovnika in mučenca, ki sta zaradi duhovništva, odkritega v domovini, bila po kraljem Karlom II. z vrvjo obešena.
13.* V umazani pisarni, pred obalo Rocheforta [rošfóra] v Francĳi, blaženi Jakob Lombardie [lombardí], duhovnik in mučenec iz Limogesa [limóža], ki je bil
v velikem preganjanju proti Cerkvi, zaradi duhovništva nečloveško zaprt in je
zaradi neozdravljive bolezni umrl.
14. V kraju Majia-žuang (blizu Dai-ning v provinci He-bei, na Kitajskem), sveti mučenki: Ana Wang, devica, Lucĳa Wang Wang-ži in njen sin Andrej Wang
Tian-qing, ki sta bila v preganjanju od pristašev sekte »Yihe-tuan«, zaradi Kristusovega imena usmrčena.
15. Pri mestu Jong-nian (blizu Dai-ning, ravno tako v He-bei), sveta Marĳa Wang
Li-ži, mučenka, ki je trpela v istem preganjanju. Ko so hoteli nekateri pogani pomagati njeni rešitvi in so zanikali, da je kristjanka, je javno izjavila, da je dekla
Jezusa Kristusa, in je bila takoj umorjena.
******
16. Istega dne, rojstni dan za nebesa svete Síntihe, ki je pokopana v Filipih, o kateri piše apostol Pavel.
17. V rouenskem [ruánskem] samostanu Fontanella, pogreb svetega Andregisíla, pričevalca.

23. �����
1. Sveta Brigita, redovnica, ki je bila dana na Švedskem v zakon Ulfónu, poveljniku. Vzgojila je zelo sveto osem sinov ter vzpodbujala samega soproga z besedami in zgledi k pobožnosti. Ko je ta umrl, je romala po mnogih svetih kra… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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jih. Zapustila je spise o mistični reformi Cerkve, njene glave in udov in temeljna
dela Reda presvetega Odrešenika ter se v Rimu preselila v nebesa.
2. Spomin svetega Ezekĳela, preroka, sina duhovnika Buza, v času pregnanstva
v Kaldejski deželi. Obdarovan je bil z videnjem Gospodove slave in postavljen
kot videc Izraelove hiše. Karal je nezvestobo izvoljenega ljudstva. Videl je sveto
mesto Jeruzalem v ruševinah in da bo ljudstvo poslano v izgnanstvo. Sam je bil
postavljen na sredo ujetnikov. Hranil je njihovo upanje ter napovedal, da bodo
suhe kosti vstale k življenju.
3. V Classi [klasi] pri Raveni (v Flamínĳi), spomin svetega Apolinárĳa, škofa, katerega spomin se praznuje dvajsetega julĳa. Apostol Peter ga je v Rimu posvetil
in poslal v Ravenno. Pozneje je zaradi Kristusa mnogo pretrpel in dokončal mučeništvo pod cesarjem Vespazĳánom.
4. V Vizi (v Trákĳi, danes v Turčĳi), sveti Sevér, mučenec, ki je v času Dioklecĳana in Maksimĳana tekmoval za palmo mučeništva in, kot se poroča, spreobrnil
svetega stotnika Memnóna k veri, da mu je sledil v boju.
5.* V Marseillu [marséju] (v Provansi, v Francĳi), sveti Janez Kasĳán, duhovnik,
ki je ustanovil dva samostana, enega za moške, drugega za ženske. Bil je tudi izvedenec za dolgotrajnost samostanskih ustanov. Pisal je o cenobitskih ustanovah in o prispevkih očetov za ustanavljanje meništva.
6.* V Cimiezu [simiéju] (ravno tako v Provansi), sveti Valerĳán, škof, ki je bil povišan iz lerinskega samostana k škofovski službi. Predložil je zglede svetnikov
ljudstvu in menihom.
7.* V Orvietu (v Umbrĳi), blažena Ivana, devica, od Sester od pokore svetega
Dominika, preslavna po ljubezni in potrpežljivosti.
8.* V mestu Manzanares [mansanáres] (v pokrajini Nova Kastílĳa na Španskem),
blaženi mučenci: Nikéfor od Jezusa (Vincenc) Diez Tejerina [diés teherína] , duhovnik, in pet tovarišev iz Kongregacĳe pasĳonistov, ki so bili v času preganjanja zvesti redovnemu poklicu in pretepeni s svinčenkami zaslužili prejeti vence mučeništva.
9.* V kraju Carabanchel Bajo [karabančél báho] pri Madridu (ravno tako v Španĳi), v istem preganjanju, blaženi mučenci German od Jezusa in Marĳa (Emanuel) Perez Giménez [péres himénes], duhovnik, in osem tovarišev, redovnikov iz
iste Kongregacĳe pasĳonistov, ki so dovršili boj za Kristusa kot zmagovalci.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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10.* Pri Toledu (ravno tako v Španĳi), blažena mučenca: Peter Ruiz de los Paňos
[ruís delos pánjos] in Jožef Sala Picó [pikó], duhovnika iz Inštituta duhovnikov
škoﬁjskih delavcev, ki sta bila umorjena v istem preganjanju.
11.* V Dachau (blizu Münchna na Bavarskem, v Nemčĳi), blaženi Kristín Gondek, duhovnik in mučenec iz Reda manjših bratov, ki je bil odpeljan iz Poljske
pod človeškemu in verskemu dostojanstvu sovražne vlade v koncentracĳsko taborišče. Zaradi vere v Kristusa je dosegel po mučenjih slavni venec.
12.* V Prešovu (na Slovaškem), blaženi Bazilĳ Hopko, pomožni škof in mučenec, ki je v času Kristusovi veri in Cerkvi sovražne vlade, ko je služil vernikom
bizantinskega obreda, bil vržen v ječo. Trpel je mučenje in hudo bolezen vse do
smrti in dosegel palmo zmage.

24. �����
1. Sveti Šarbel (Jožef) Makhlúf, duhovnik iz Reda libanonskih maronitov, ki se
je vnet za samoto in višjo popolnost umaknil iz samostana Annaya v Libanonu v puščavo, kjer je v največji življenjski strogosti, molitvah in prošnjah služil
Bogu ponoči in podnevi. Štiriindvajsetega decembra se je spočil v Gospodu.
2. V Bolseni (v Lácĳu), sveta Kristína, devica in mučenka. Pod dvema sodnikoma je stanovitno prenašala muke. Pod njunim naslednikom pa je dokončala tek
mučeništva, ko so ji odrezali jezik in prebodli s puščicami.
3. V Amiternu (v Sabini na Salárĳski cesti), sveti Viktorín, mučenec, in trpljenje
triinosemdesetih drugih vojakov.
4.* V Turinu (v Kalábrĳi), sveti Fantín starejši, s priimkom Čudodelnik.
5. V Tebájdi, sveta Evfrázĳa, devica, ki si je iz senatorske družine izvolila puščavniško življenje v pustinji ter bila ponižna, uboga in pokorna.
6.* V Ard More (v provinci Munster na Irskem), sveti Deklán, ki se časti kot prvi
škof te škoﬁje.
7.* V mestu Albi (v Akvitánĳi), sveta Sigoléna, redovnica.
8. V Rusĳi, sveta mučenca: Boris in Gleb, ki sta kot rutenska kneza in sinova svetega Vladimíra raje sprejela smrt, kot da bi se upirala bratu Svatópolku. Boris je
našel palmo mučeništva pri reki Don blizu Perejslava, Gleb pa malo zatem v reki Dneper blizu Smolenska.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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9.* Pri Rietu (v Sabini), sveti Balduín, opat, ki je bil poslan v to mesto kot učenec
svetega Bernarda iz samostana Clairvaux [klervó], da bi ustanovil in vodil samostan svetega Mateja pod Jezerom.
10.* V Sint-Truiden (na Brabantskem, v današnji Belgĳi), blažena Kristína, devica, s priimkom Čudovita, ker je v njej Gospod čudovito deloval, enkrat v telesu
mučena, drugič v duhu zamaknjena.
11. V Stary Sacz [sač] (pri Tarnówu [tarnúvu] na Poljskem), sveta Kinga ali Kunigúnda, ki je bila kot hči madžarskega kralja dana v zakon vojvodu Boleslavu.
Z njim je ohranila nedotaknjeno devištvo, ko pa je soprog umrl, je naredila zaobljubo svete Klare v samostanu, ki ga je sama ustanovila.
12.* V Ferrari (v Emílĳi), blaženi Janez iz Tossignana [tosinjána] Tavelli, škof, iz
jezuitskega reda.
13. V Kölnu (v Lotaríngĳi), prenos treh kraljev-magov, modrih iz Vzhoda, ki so
v Betlehem prinesli darove in prišli v dečku gledat skrivnost vzvišenosti Edinorojenega Božjega Sina.
14.* V Ogleju, blaženi Anton Torriani, duhovnik iz Reda puščavnikov svetega
Avguština, zdravnik za telesa in duše.
15.* V Orbi (v Savóji), blažena Ludovika, redovnica, ki se je kot hči blaženega
vojvoda Amedéja poročila s knezom Hugónom iz Chalona [šalóna] in ko je ta
umrl, je naredila zaobljubo svete Klare v ponižnosti in zvestobi, pod reformo
svete Koléte.
16.* V Derby-ju (v Anglĳi), blaženi: Nikolaj Garlick [gérlik], Robert Ludlam [ladlém], in Rihard Simpson, duhovniki in mučenci, ki so bili po mnogem trudu in
mučenjih pod vlado kraljice Elizabete I. obsojeni na obglavljenje zaradi duhovništva. Po mučilu so prišli do nebeškega veselja.
17.* V Newcastle [njúkásl] (pri reki Tyne [tajn] v Anglĳi), blaženi Jožef Lambton [lembtn], duhovnik in mučenec, ki je bil pri štiriindvajsetih letih, po strašnih
mukah v istem preganjanju, razsekan zaradi duhovništva.
18. V Durhamu [darhemu] (ravno tako v Anglĳi), sveti Janez Boste, duhovnik in
mučenec, ki je bil pod isto kraljico mučenec zaradi duhovništva. Ni nehal pred
sodnikom hrabriti tudi tovariše.
19. V mestu Nam Đinh (v Vietnamu), sveti Jožef Fernandez, duhovnik in mučenec iz Reda pridigarjev (dominikancev), ki je bil obglavljen zaradi Kristusa pod
cesarjem Minh Mang.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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20.* V Neaplju (v Kampánĳi), blaženi Modestín od Jezusa in od Marĳe (Dominik) Mazzarello [macarélo], duhovnik iz Reda manjših bratov, ki je bil blizu vse
vrste ubogim in žalostnim, in je v času kuge, ko je pomagal umirajočim, sam
umrl zaradi kolere.
21.* Guadalajari [guadalhári] (v Španĳi), blažene mučenke: Marĳa a Colúmna
[kolúmna] od svetega Frančiška Borgia Martínez García [bórhĳa martínes garsíja], Terezĳa od Deteta Jezusa (Evzébĳa) García García [garsíja] in Marĳa Angela
od svetega Jožefa (Marcĳána) Voltierra Tordesillas [tordesíljas], device iz Reda
bosonogih karmeličank, ki so bile kronane z mučeništvom v času preganjanja,
medtem ko so vesele vzklikale Ženinu Kristusu.
22.* Pri Barceloni (ravno tako v Španĳi), blažena Marĳa Mercédes [mérsedes]
Prat, devica in mučenka iz Družbe od svete Terezĳe od Jezusa, ki je v istem preganjanju dovršila trpljenje, ker je bila redovnica.
23.* Ravno tako v Barceloni, blaženi Ksaver Bordas Piferrer, redovnik in mučenec iz Salezĳanske družbe, ki je s svojim mučeništvom izpričal zgled za Kristusa, učitelja.
******
24. V Rimu ( na Tiburĳski cesti), rojstni dan za nebesa svetega Vincenca, mučenca.
25. V Španĳi (v mestu Mérída), sveti Viktor, vojak, ki je dokončal mučeništvo
z dvema bratoma, Sterkácĳem in Antinogénom.
27. V Lícĳi, rojstni dan za nebesa svetih mučenk: Nikéte in Akvilíne, ki so ju obglavili. H Kristusu ju je privedel blaženi mučenec Krištof.
28. Spomin svetih škofov: Ursicína iz Sensa [sána] in Pavácĳa iz Le Mansa [lemána], katerih relikvĳe počivajo v baziliki Svetega Odrešenika v Brayi [bróji].

25. �����
1. Praznik svetega Jakoba, apostola, ki je bil, kot sin Zebedeja in brat blaženega
evangelista Janeza, priča s Petrom in Janezom Gospodovemu spremenjenju in
njegovemu trpljenju. Blizu praznika pashe je bil obglavljen od Heroda Agrípe.
Tako je prvi od apostolov prejel venec mučeništva.
2. V Líkĳi (v današnji Turčĳi), sveti Krištof, mučenec, ki so ga mučili z ognjem,
puščicami in ga nazadnje obglavili.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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3. V Barceloni (v tarragonski Španĳi), sveti Kukufás, mučenec, ki je bil v preganjanju cesarja Dioklecĳana preboden z mečem ter se kot zmagovalec preselil
v nebesa.
4. V Cezareji (v Palestini), sveti mučenci: Valentína, Teja in Pavel, v preganjanju
cesarja Maksimĳána pod predsednikom Firmilĳánom. Devica Valentina, ker je
postavljeno skrinjo z maliki prevrnila z brcanjem, je po strašnih mučenjih skupaj z devico Tejo stekla v ogenj k nebeškemu Ženinu. Pavel pa, obsojen na obglavljenje, je v kratkem času za molitev molil z vsem srcem k Bogu za odrešenje
vseh in prejel z odrezanimi možgani venec mučeništva.
5. V Nikomedíji (v Bitínĳi, v današnji Turčĳi), smrt svete Olimpíade, vdove, ki je
še kot mlada zgubila soproga. Preživela je zelo pobožno v Carigradu ostali čas
življenja med Bogu posvečenimi ženami. Pomagala je revnim in bila zelo zvesta
Janezu Krizostomu, tudi v njegovem izgnanstvu.
6. V Trierju (v Renánĳi, v Nemčĳi), sveti Magneríh, škof, ki je bil učenec svetega
Nicétĳa, zvest tovariš v izgnanstvu, enak po gorečnosti in naslednik v pastoralni oskrbi.
7.* Ravno tam, sveta duhovnika: Beát in Bant, ki sta v času svetega Magneríha
živela kot puščavnika.
8.* V Metzu (v belgĳski Galĳi, sedaj v Francĳi), sveta Glodesínda, opatinja.
9. V Cordobi [kórdovi] (v pokrajini Andalúzĳa, v Španĳi), sveti Teodemír, carmonenski menih in še kot mladenič mučenec, v preganjanju Mavrov.
10.* V Angresu [anžéru] (v Galĳi), blaženi Janez Soreth [soré], duhovnik iz Karmeličanskega reda, v katerem je vpeljal strožja pravila in ga obogatil z nunskimi samostani.
11.* V Camerinu [kamerínu] (v Marche, v Italĳi), blaženi Peter de Molliáno Corradini [korandíni], duhovnik iz Reda manjših bratov, slaven po oznanjevanju
evangelĳa, po zgledih v krepostih in čudežih.
12.* V Salse�i (v Indĳi), blaženi mučenci: Radúlf Aquaviva, Alfons Pacheco [pačéko], Peter Berna, Anton Francisco [francisko], duhovniki, in Frančišek Aranha [aránja], redovnik, iz Družbe Jezusove, ki so bili umorjeni od nevernikov zaradi povišanja križa.
13.* V Bovinu (v Apúlĳi), blaženi Anton Lucci [lúči], škof, iz Reda manjših bratov konventualov, ki je slovel po edinstvenem nauku. V pomoči revnim se je
tako razdajal, da ni zadostil ob tem svojim potrebam.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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14.* Na ladji pri sidrih pred obalo Rocheforta [rošfóra] (v Francĳi), blaženi Mihael Ludvik Brulard [brilár], duhovnik in mučenec iz Reda bosonogih karmeličanov, ki je bil v francoski revolucĳi zaradi duhovništva na ladji nečloveško zvezan in je umrl zaradi bolezni.
15.* V Madridu (v Španĳi), blažena Marĳa od Gore Karmel Sallés y Barangueras
[saljés i baraugéras], devica, ki je ustanovila Kongragacĳo sester od Brezmadežnega Spočetja za vzgojo pobožnih in izgnanih žena.
16.* V Urdi (v toledski provinci v Španĳi), blaženi mučenci: Peter od Srca Redondo, duhovnik, Feliks od Peterih Ran Ugalde Irurzun [irursún] in Benedikt
od Device »del Villar« Solano Ruiz, redovniki z Kongregacĳe pasĳonistov, ki so
bili v velikem preganjanju ovenčani zaradi krščanske vere s palmo mučeništva,
umorjeni s svinčenkami.
17.* Blizu Talavére de la Reina (na ozemlju Toleda, ravno tako v Španĳi), blaženi
mučenci: Friderik (Karel) Rubio Alvarez [álvares], duhovnik, Primož Martínez
de San Vicente Castillo [martínes desan visénte kastíljo], Hieronim Ochoa [očóa]
Urdangarín in Janez od Križa (Elígĳ) Delgado Pastor, redovniki. Mučenci so bili
vsi iz Reda svetega Janeza od Boga in so po kratkem procesu v istem preganjanju dosegli slavni venec.
18.* V kraju Monzon [monsón] (blizu mesta Huesca [uéska] v Aragónĳi, v Španĳi), blaženi Dionízĳ Pamplona, duhovnik in mučenec iz Reda pobožnih redovnih šolskih klerikov, ki je bil umorjen v istem času, zaradi sovraštva do vere.
19.* V kraju Motril (pri Granadi, pri obali Španĳe), blaženi mučenci: Deográcias Palacios [deográsias palásios], León Inchausti [inčáusti], Jožef Rada, Julĳán
Moreno, duhovniki, in Jožef Rihard Díez, redovnik, ki so se bojevali za Kristusa
v Redu avguštinskih rekolektov. V istem preganjanju so bili od množice zgrabljeni vsi naenkrat ter takoj, še na poti, s svinčenkami umorjeni.
20.* V koncentracĳskem taborišču Dzialdowo (na Poljskem), blažena Marĳa Terezĳa Kowalska, devica in mučenka iz Reda klaris kapucink, ki je v vojni, v času
okupacĳe Poljske, bila zaradi zvestobe veri zaprta v ječo in naslednji dan umrla za Kristusa.

26. �����
1. Spomin svetih: Joahima in Ane, staršev Brezmadežne Device, Božje Porodnice
Marĳe, katerih imena so ohranjena v starih izročilih kristjanov.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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2. Spomin svetega Erásta, ki je bil blagajnik mesta Korint, in je služil svetemu
apostolu Pavlu.
3. V samostanu Svetega Benedikta pri Mantovi (v Italĳi), sveti Simeon, menih in
puščavnik.
4. V Auch [óš] (v Akvitánĳi), sveti Avstínd, škof, po delu katerega je bila zgrajena Božja hiša, stolnica, in prešičene navade ljudstva.
5.* V Veroni (na Beneškem), blažena: Evangelíst in Peregrín, duhovnika.
6.* V Sassoferratu (v Marche, v Italĳi), blaženi Hugo de Actis [aktis], menih iz
Kongregacĳe silvestrincev Reda svetega Benedikta.
7.* V San Severinu (v Marche, v Italĳi), blažena Kamíla Gentili, mučenka, umorjena od brezbožnega soproga.
8.* V pokrajini Gateshead [gejtshed] (blizu Newcastle [njúkásla] pri reki Tyne
[tajn], v Anglĳi), blaženi Janez Ingram [ingrem], duhovnik in mučenec, po rodu
Anglež, ki je bil posvečen v lateranski baziliki, nato služil na Škotskem, dokler
ni prestopil ozemlje Anglĳe in umrl s kaznĳo obešenja zaradi duhovništva pod
kraljico Elizabeto I..
9.* V Darlingtonu (ravno tako v Anglĳi), blaženi Georg Swallowell [svelouvel],
mučenec, ki je bil v istem letu, ker se je spravil s katoliško Cerkvĳo, obsojen na
obglavljenje. Čeprav je bil zastaševan in od sovražnikov mučen, je močan v veri
zaradi Kristusa sprejel najhujša mučenja.
10.* V Lanchestru [lenčestru] (ravno tako v Anglĳi), blažena duhovnika in mučenca: Edvard Thwing, iz Reda pridigarjev (dominikancev), in Robert Nu�er
[natr], ki sta mnogo delala v Gospodovem vinogradu in bila pod kraljico Elizabeto I. zaradi duhovništva obsojena in dovršila slavno mučeništvo.
11.* V Londonu (ravno tako v Anglĳi), blaženi Viljem Webster [vebstr], duhovnik in mučenec, ki je več kot dvajset let služil v različnih ječah. Pod vlado Karla I., je bil na ukaz parlamenta prĳet ker je bil duhovnik, in v Tiburnu obešen na
mučilo, ter dovršil slavno mučeništvo.
12.* V kraju Phu Yen (v Vietnamu), blaženi Andrej, mučenec, ki je bil v krutem
preganjanju proti krščanskemu nauku zgrabljen od vojakov kot katehet. Prelil je
kri za Kristusa, kot prvenec Cerkve.
13.* Na odprtem morju blizu Rocheforta [rošfóra] (v Francĳi), v umazanĳi ladje,
privezane pri sidrih, blažena duhovnika in mučenca: Marcelli Gauhérĳ Labigne
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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de Reignefort [labínje de rejnjefór], iz Misĳonske družbe, in Peter Jožef Le Groing de La Romagére [legruán dela romažér]. Prvi je bil prĳet v limogeskem [limóžskem] kraju, drugi v bituricenskem, in sta bila vržena v nečloveško ječo zaradi sovraštva do vere ob času francoske revolucĳe. Zaradi lakote in bolezni sta
se odpočila.
14.* V Orange-u [oránžu] (ravno tako v Galĳi), blažene device: Marĳa Magdalena od svetega Avguština Bonnet [boné] in štiri tovarišice, iz Reda svete Uršule,
ki so ob istem preganjanju pretrpele mučeništvo.
15. V Loveru (v Lombardíji), sveta Bartolomeja Capitanio [kapitánĳo], devica, ki
je skupaj s sveto Vincencĳo Gerosa ustanovila Inštitut sester Ljubezni od deklice
Marĳe in pri sedemindvajsetih letih umrla od jetike, toda še bolj polna ljubezni.
16.* V kraju Motril (blizu Granade pri obali Španĳe), blažena duhovnika in mučenca: Vincencĳ Pinilla [pinílja], iz Reda Avguštincev rekolektov, in Emanuel
Martín Sierra, ki sta bila tri dni po mučenju petih tovarišev, ugrabljena iz cerkve
in prebodena s svinčenkami.
17.* V koncentracĳskem taborišču Dachau (blizu Münchna na Bavarskem,
v Nemčĳi), blaženi Tit Brandsma, duhovnik in mučenec iz Karmeličanskega
reda, po rodu Nizozemec, ki je ravnodušno pretrpel vse vrste težav in mučenj
za Cerkev in obrambo človeškega dostojanstva. Nudil je zgled izredne ljubezni,
tako do sojetnikov, kot tudi do samih rabljev.
18.* V Valle�i (na otoku Malta), blaženi Jurĳ Preca, duhovnik, ki je bil z ljubeznijo vdan službi katehetske vzgoje dečkov. Ustanovil je Družbo krščanskega nauka, za skrbno pričevanje za Božjo besedo med ljudstvom.
******
19. V Rimu (na Latinski cesti), sveti mučenci: Simfrónĳ, Olímpĳ, Teodúl in Eksupérĳ. Bili so v ognju sežgani, kot beremo v spisih svetega papeža Štefana, in so
tako dosegli palmo mučeništva.
20. V rimskem pristanišču, sveti Hiacint, mučenec, ki so ga najprej vrgli v ogenj,
nato v zelo deroč potok, a se je rešil iz obeh. Nato ga je bivši konzul Leoncĳ presekal z mečem in je tako končal življenje.

27. �����
1. Spomin svetih efeških Sedem spečih v Efezu, ki so baje dopolnili mučeništvo,
in počivajo v miru, čakajoč vstajenja.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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2. V Nikomedíji (v Bitínĳi, v današnji Turčĳi), sveti Pantaleón ali Pantalaimon,
mučenec, ki je baje kot zdravnik na Vzhodu vršil svojo službo brez plačila.
3.* V Lons-le-Saunier [lón lesonié] (na gori Jura v Galĳi), sveti Deziderát, ki je bil
po pripovedovanju škof Bisuntíne.
4. V Rimu na pokopališču Priscile na Salarĳski cesti, sveti Celestín I., papež, ki je
marljivo čuval vero v Cerkvi in je prvi ustanovil škofovstvo v Britanĳi in Irski. Podpiral je efeški koncil proti Nestórĳu in pozdravil blaženo Marĳo kot Bogorodico.
5. Blizu Antiohĳe (v Sirĳi), sveti Simeón, menih, ki je mnoga leta živel stoje na
stebru. Od tod je prejel ime Stilit, katerega življenje in vedenje je bilo čudovito.
6.* V Loches-u [lóšeju] (nad reko Indre v tourski [túrski] pokrajini, v Galĳi), sveti Urs, opat, oče mnogih samostanov, čudovit po vzdržnosti in drugih krepostih.
7.* V Raveni (v Flamínĳi), sveti Eklézĳ, škof, ki je bil sodeležen krutosti z svetim
papežem Janezom I. od kralja Teodoríha, in je s premagovanjem ovenčal svojo
Cerkev z novo krasoto.
8.* V pokrajini Bearn-u [béarnu] (pri Pirenejih v Báskĳi, v Galĳi), sveti Galaktórĳ, ki se slavi kot leskarĳski škof in mučenec.
9. V Mantineionu (blizu Eskihisara v Honoriadi, v današnji Turčĳi), sveta Antúza, devica, ki je bila kot nuna bičana in izgnana pod cesarjem Konstantinom Kopronimom zaradi čaščenja svetih podob. Vrnila se je domov in v miru umrla.
10. V Cordobi [kórdovi] (v pokrajini Andalúzĳa, v Španĳi), sveti mučenci: Jurĳ,
diakon in sirski menih, Avrélĳ in Sabigotóna, soproga, in Feliks ter Lilióza, ravno tako soproga, ki so bili v preganjanju Mavrov ujeti. Iz želje po pričevanju za
vero v Kristusa niso prenehali slaviti Kristusa v ječi. Slednjič so bili obglavljeni.
11.* V Ohridu (v današnji Makedonĳi), sveti Kliment, škof v Drami, znamenit
po znanju in svetih znanostih, ki je nudil luč vere bolgarskemu ljudstvu. Z njim
se spominjamo svetega škofa Gorázda, Nahuma, Sava in Angelárĳa, ki so v Bolgarĳi nadaljevali delo svetih Cirila in Metoda.
12.* V garstenskem samostanu (na Štajerskem), blaženi Bertold, opat, h kateremu so prišli spokorniki, ki so iskali nasvete ali prosili miloščino.
13.* V Piacenzi [pĳačénci] (v Emílĳi), blaženi Rajmúnd Palmerio, družinski oče,
oropan žene in otrok, ki je ustanovil gostišče za sprejemanje revežev.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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14.* V Faenzi (ravno tako v Emílĳi), blaženi Nevolón, znamenit po svetih romanjih, strogosti življenja in po puščavniškem načinu življenja.
15.* V Amelĳi (v Umbrĳi), blažena Lucĳa Bufalari, devica, sestra blaženega Janeza de Reáte, iz Reda oblatov svetega Avguština, slavna po pokori in gorečnosti za duše.
16.* V Staﬀordu [stefórdu] (v Anglĳi), blaženi Robert Su�on [satn], duhovnik in
mučenec, ki je bil pod kraljico Elizabeto I. obešen zaradi duhovništva.
17.* V Beaumarisu [bómarisu] (v Walesu [vejlzu]), blaženi Viljem Davies [dejviz], duhovnik in mučenec, ki je v istem preganjanju samo zaradi duhovništva,
ko je molil za prisotne, pretrpel mučeništvo.
18.* V Brescii [brešji] (v Lombardíji), blažena Marĳa Magdalena Martinengo,
opatinja iz Reda klaris kapucink, znamenita po vzdržnosti.
19.* V mestu Olleria [ojeriá] (v pokrajini Valencĳi, v Španĳi), blaženi Joahim Vilanova Camallonga [vilanóva kamaljánga], duhovnik in mučenec, ki je dosegel
nebeško slavo v času preganjanja proti veri.
20.* V kraju Lisa (blizu Barcelone, ravno tako v Španĳi), blaženi Modest Vegas,
duhovnik in mučenec iz Reda manjših bratov konventualov, ki je v istem divjanju proti veri prelil kri za Kristusa.
21.* V Barceloni (ravno tako v Španĳi), blaženi: Filip Hernández Martínez [ernándes martínes], Zaharĳa Abadía Buesa in Jakob Ortíz Alzueta [ortís alsuéta],
redovniki in mučenci iz Salezĳanske družbe, ki so pretrpeli mučeništvo v istem
preganjanju.
22.* V kraju Oswiečim (ali Auschwitz, blizu Krakowa, na Poljskem), blažena
Marĳa Klementis od Križanega Jezusa Staszewska, devica in mučenka iz Reda
svete Uršule, ki je bila v vojni vihri vržena v strašno ječo v taborišču uničevanja.
Poslana je bila v ječo zaradi vere ter umrla zlomljena od mučenja.
******
23. V Nikomedíji, rojstni dan za nebesa svetega Hermolája, duhovnika, čigar
oznanjevanje je spreobrnilo k veri blaženega Panteleona.
24. Spomin Hermipa in Hermokrata, ki ju je dal obglaviti isti cesar Maksimin,
potem ko jima je prizadejal mnogo muk zaradi vere v Kristusa.
25. V Efezu, rojstni dan za nebesa svetih sedem spečih: Maksímĳana, Malha,
Martínĳana, Dionízĳa, Janeza, Serápiona in Konstantina.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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26. V Auxerre [okséru], pogreb svetega Etérĳa, škofa in pričevalca.
27. Na Sicílĳi, blaženi Simeon, menih.

28. �����
1. Spomin svetih: Prohórĳa, Nikánorja, Timóna, Pármena in Nikolaja, antiohĳskega prozelita, kateri so bili izmed sedmih, katere je množica učencev izbrala,
polnih Svetega Duha in modrosti, katerim so apostoli položili roke, da bi služili ubogim.
2. V Rimu, sveti Viktor I., papež, Afričan, ki je določil, da vse Cerkve praznujejo
Veliko noč na nedeljo, ki sledi judovski pashi.
3. Isti dan, spomin mnogih mučencev, ki so trpeli v Tebájdi v Egiptu v preganjanju cesarjev Décĳa in Valerĳána, ki so hoteli biti zaradi Kristusovega imena prebodeni z mečem. Zviti sovražniki so zavlačevali mučenje do smrti, ker so hoteli ubiti duše in ne telesa.
4. V Miletu (v Kárĳi, v današnji Turčĳi), sveti Akácĳ, mučenec pod cesarjem Licínĳem.
5. V Milanu (v Ligúrĳi), sveta mučenca: Nazárĳ in Celzĳ, katerih telesa je našel
sveti Ambrož.
6.* V Troyesu [troju] (v Galĳi), sveti Kamelián, škof, ki je bil učenec svetega Lupa
in njegov naslednik.
7. V Dolu (v Bretánji), sveti Samsón, opat in škof, ki je v Domnónĳi pospeševal
Evangelĳ in meniško disciplino, katere se je naučil v Walesu [vejlzu] od svetega
Iltúda, opata.
8.* Na Švedskem, sveti Botvíd, mučenec, po narodnosti Šved in na Angleškem
krščen. Posvetil se je oznanjevanju Evangelĳa v domovini, dokler ni bil umorjen
od moža, katerega je on sam odkupil iz suženjstva.
9. V mestu Nam Đinh (v Vietnamu), sveti Melhior García Sanpedro, škof in mučenec iz Reda pridigarjev (dominikancev), ki je bil odpeljan v zelo tesno ječo in
na ukaz cesarja Tu Đuc umorjen.
10. V Madridu (v Španĳi), sveti Peter Poveda Castroverde [kástrovérde], duhovnik in mučenec, ki je ustanovil Inštitut Terezĳánum za širjenje krščanske omike.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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Ko se je začelo preganjanje proti Cerkvi, je bil umorjen zaradi sovraštva do vere
in dal je slavno pričevanje za Boga.
11.* V Gabasi (v pokrajini Zaragozi [saragósi], ravno tako v Španĳi), blažena:
Emanuel Segura, duhovnik, in David Carlos [kárlos], redovnik, mučenca v istem preganjanju, iz Reda pobožnih šolskih redovnih klerikov.
12. V Tarragoni (ravno tako v Španĳi), sveti Jakob Hilarĳ (Emanuel) Barbal Cosán [kosán], redovnik in mučenec od Šolskih krščanskih bratov, ki je bil ob preganjanju proti Cerkvi zaradi sovraštva do vere obsojen na obglavljenje.
13.* V Barceloni (ravno tako v Španĳi), blažena: Jožef Caselles Moncho [kaséljes
mónčo] in Jožef Castell Camps [kastél kamps], duhovnika in mučenca iz Salezĳanske družbe, ki sta, v istem preganjanju proti veri, po mučeništvu zaslužila
slavo večnega življenja.
14.* V mestu Bharan-anganam (v Kerali, v Indĳi), blažena Alfonza od Brezmadežnega Spočetja (Ana) Mu�athu-padathu, devica, ki je, da je pobegnila nasilni
poroki, položila nogo v ogenj in bila potem pripuščena med malabarienske klarise. Skoraj vedno bolna je darovala življenje Bogu.
******
15. V Rimu, trpljenje svetega Viktorja, škofa in mučenca.
16. Ravno tako v Rimu, sveti Inocenc, papež in pričevalec.
17. V Lyonu, sveti Peregrin, duhovnik, čigar blaženost izpričujejo čudeži.

29. �����
1. Spomin svete Marte, ki je v Betanĳi blizu Jeruzalema sprejela v svojo hišo Gospoda Jezusa in ob smrti brata izpovedala: »Ti si Kristus, Sin Boga, ki si prišel
na svet«.
2. Spomin svetih: Lázarja, brata svete Marte, katerega je Gospod mrtvega objokoval in obudil, in Marĳe, njegove sestre, ki je, sede pri nogah Gospoda, poslušala njegovo besedo, medtem, ko se je Marta trudila s postrežbo.
3. V Gangri (v Paﬂagónĳi, v današnji Turčĳi), sveti Kaliník, mučenec.
4. V Rimu na Portunenski cesti, na pokopališču ob tretjem milniku, po njem imenovanem, sveti Feliks, mučenec.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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5. Ravno tam na pokopališču Generóze: sveti Simplícĳ, Faustín, Viatríks in Ruf,
mučenci.
6. V Troyes-u [troju] (v lyonski Galĳi), sveti Lup, škof, ki je skupaj s svetim Germánom Auxerrskim [oksérskim] odšel v Británĳo, da bi iztrebil pelagĳansko herezĳo. Svoje mesto je branil pred besnostjo Atile z molitvĳo. Po dvainpetdesetih
letih duhovništva se je časno v miru spočil.
7. V Orleánsu [orleánu] (ravno tako v lyonski Galĳi), sveti Prósper, škof.
8. V Trondheimu [trondhajmu] (na Norveškem), sveti Oláf, mučenec, kralj svojega
naroda, ki je spoznal krščansko vero v Anglĳi in jo širil s tem, da je marljivo preganjal malikovanje. Toda nazadnje je umrl od sovražnikov, napaden z mečem.
9.* V Rimu pri svetem Petru, blaženi Urban II., papež, ki je branil svobodo Cerkve pred vdorom laikov in proti simonĳi. Bojeval se je proti pokvarjenim klerikom. Na koncilu v Clermont-Ferrandu [klermón feránu] je spodbujal krščanske
vojake, da bi z znamenjem križa osvobodili brate, stiskane od nevernikov in pa
Gospodov grob.
10. V mestu Saint-Brieuc-u [sén briéju] (v Bretánji, v Francĳi), sveti Viljem Pinchon, škof, ki se je trudil za gradnjo stolnice in blestel po dobrodušnosti in preprostosti. Z neustrašeno močjo duše za ovce in obrambo pravic Cerkve je trpel
težke muke in izgnanstvo.
11.* V Omuri (na Japonskem), blaženi mučenci: Ludvik Bertrán, duhovnik iz
Reda pridigarjev (dominikancev), Máncĳ od Svetega Križa in Peter od Svete Marĳe, redovnika iz istega reda, ki so bili vrženi v ogenj zaradi Kristusa.
12.* Na obali pred Rochefortom pri obali Francĳe, blaženi Karel Nikolaj Anton
Ancel, duhovnik ter mučenec iz Družbe Jezusove in Marĳe, ki je bil v času francoske revolucĳe zadržan nečloveško na ladji suženjstva kot duhovnik in dopolnil mučeništvo z okuženjem.
13. V mestu Qin-gyan (v provinci Gui-žou, na Kitajskem), sveti mučenci: Jožef
Žang Wen-lan, Pavel Chen Čang-pin, učenca semenišča, Janez Baptist Lou Tingyin, semeniški administrator, in Marta Wang Lou-ži, vdova, ki so bili zaprti
v mrzli in vlažni votlini. Trpeli so kruta mučenja in slednjič umrli z obglavljenjem zaradi vere v Kristusa.
14.* V mestu Esplugues [espúlges] (blizu Barcelone v Španĳi), blaženi Janez Baptista Egozcuezábal Aldaz [egoskuesábal aldás], redovnik in mučenec iz Reda
svetega Janeza od Boga, ki je bil, v času preganjanja proti veri, iz sovraštva do
Cerkve umorjen.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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15.* V Calandi [kalándi] (blizu Teruelu, ravno tako v Španĳi), blaženi Lucĳ Martínez Mancebo [martínes mansébo], duhovnik iz Reda pridigarjev (dominikancev), in tovariši, mučenci, ki so podprti z močjo Kristusa umrli v istem preganjanju.
16.* V Valencĳi (ravno tako v Španĳi), blaženi Jožef de Calasanz Marqués [kalasáns markés], duhovnik in mučenec iz Salezĳanske družbe, ki je v istem preganjanju prelil kri za Kristusa.

30. �����
1. Sveti Peter, s priimkom Hrizolog, ravenski škof in cerkveni učitelj, ki je dobil
priimek blaženega apostola. Svojo službo je vršil tako, da je v mrežo nebeškega
nauka za vero ujel velike množice, ter jih nasičeval s sladkostjo božjega govora.
Njegova smrt je prišla naslednji dan v mestu Imola v Flamínĳi.
2. V Rimu na pokopališču Poncĳána na Portunenski cesti, sveta mučenca: Abdon in Sennen, ki sta bila najprej v perzĳskem mestu Korduli vržena v ječo, potem vklenjena v verige peljana v Rim, kjer so ju zaradi vere v Kristusa bili s svinčenimi biči, nato pa usmrtili z mečem.
3. V Cezareji v Kapadócĳi (v današnji Turčĳi), sveta Julíta, mučenka, ki je bila
vržena v ogenj, ker je stanovitno zavračala ukaz sodnika, da bi žrtvovala kadilo bogovom.
4. V Taburbi (v današnji Tunizĳi), svete device in mučenke: Máksima, Donatíla in
Sekúnda, od katerih sta prvi dve v preganjanju cesarja Dioklecĳana brez strahu
zavrnili ukaz cesarja, da bi žrtvovali malikom. Tretja je bila po sodbi prokonzula
Anulína z deklico Sekúndo naprej vržena zverem, nato z mečem umorjena.
5. V Auxerru [okséru] (v lyonski Galĳi), sveti Urs, škof.
6.* V Gistelu (v Flándrĳi, v današnji Belgĳi), sveta Godeléva, mučenka, poročena z gospodarjem kraja, ki je mnogo trpela od moža in njegove matere. Končno
je bila zadavljena od dveh služabnikov.
7.* V Caleruegi [kaleruéga] (v pokrajini Kastílĳi, v Španĳi), spomin blaženega
Manna Guzmána, duhovnika, brata svetega Dominika, in pri širjenju Reda pridigarjev (dominikancev) njegovega pomočnika in modrega svetovalca nunam.
8.* V Londonu (v Anglĳi), blaženi: Edvard Powell [pouvl], Rihard Featherstone [fedrstoun] in Tomaž Abel [ejbl], duhovniki in mučenci, učitelji svete teologĳe, ki so se uprli razvezi, predloženi od kralja Henrika VIII. in trdno vztrajali
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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v zvestobi rimskemu papežu. Zaradi tega so bili po ujetništvu v kraju Smithﬁeld [smitfíld] v stolpu mesta obešeni.
9. V kraju Da-jing (blizu mesta Zao-qiang v provinci He-bei, na Kitajskem), sveti
Jožef Yuan Gen-gyin, mučenec, ki je bil v preganjanju sektašev »Yihe-tuan« , ko
je bil na tržni dan raznašalec, umorjen zaradi Kristusovega imena.
10.* V kraju Calafell [kalafél] (blizu Tarragoni, pri obali Španĳe), blaženi mučenci: Braulión Maria (Pavel) Corres Díaz de Cerio [kóres días desério], duhovnik,
in štirinajst tovarišev, iz Reda svetega Janeza od Boga, ki so bili ujeti v preganjanju proti redovnikom. Odpustili so sovražnikom in zaslužili blaženi venec mučeništva.
11.* V mestu Castelseras [kastél serás] (blizu Teruelu, ravno tako v Španĳi), blaženi mučenci: Jožef Marĳa Muro Sanmiguel [múro sanmigél], duhovnik, Joahim
Prats Baltueňa [baltuénja], redovnik iz Reda pridigarjev (dominikancev), in Zósim Izquierdo Gil [iskiérdo híl], duhovnik, ki so v istem preganjanju dosegli venec slave zaradi Kristusa od besnečih proti veri.
12.* V Barceloni (ravno tako v Španĳi), blaženi Sérgĳ Cid Pazo [síd paso], duhovnik in mučenec iz Salezĳanske družbe, ki je umrl v času istega preganjanja
zaradi neustrašenega pričevanja za vero.
13. V Padovi (v Italĳi), sveti Leopóld (Bogdán) de Castronovo [kastronovo] Mandič, duhovnik iz kapucinskega reda, ki se je goreče zavzemal za edinost kristjanov in vse življenje porabil za službo spovedovanja.
14.* V Guadalayari (v Mehiki), blažena Marĳa Vincencĳa od svete Dorotéje Chávez Orozco [číves orósko], devica, ki je kot ustanoviteljica Inštituta ubogih služabnic zaupala samo Bogu in v pomoč previdnosti. Dala je žalostnim in ubogim
zgled blagosti in marljivosti.
15. Ravno tam, blažena Marĳa od Zakramentalnega Jezusa Venegas de la Torre, devica, ki se je štiriinpetdeset let posvečala zdravljenju bolnikov v majhnem
zdravilišču za uboge. Tu je ustanovila Kongregacĳo hčera od svetega Srca Jezusovega.

31. �����
1. Spomin svetega Ignacĳa Lojolskega, duhovnika. Po rodu Španec, rojenega
v Báskĳi, je živel na kraljevskem dvoru kot vojščak, dokler se ni, po prejemu
hude rane, spreobrnil k Bogu. Na pariški univerzi je dopolnil teološke študĳe ter
pridobil prve tovariše, katere je potem v Rimu uvedel v Družbo Jezusovo. Tam
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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je sam vršil uspešno službo v večjo Božjo čast, tako pri pisanju del, kakor pri poučevanju učencev.
2. V Milanu, sveti Kalimér, škof.
3. V Sinnadi (v Frígĳi, v današnji Turčĳi), sveti mučenci: Demókrit, Sekúnd in
Dionízĳ.
4. V Cezareji (v Mavretánĳi, v današnji Alžirĳi), sveti Fábĳ, mučenec, ki je, ko je
na koncilu celotne province zavrnil, da bi nosil predsedniške zastave, bil najprej
vržen v ječo. Ker je vztrajal v pričevanju za Kristusa, je bil obsojen od sodnika
na obglavljenje.
5. V Rimu na Latinski cesti, sveti Tertullín, mučenec.
6. Pri Raveni (v Flamínĳi), smrt svetega Germána, auxerrskega [oksérskega]
škofa, ki je dvakrat branil vero Britancev pred pelagĳánsko herezĳo. Ko je prišel
v Raveno, da v miru spravi pokrajino Bretánjo, je bil častno sprejet od cesarjev
Valentinĳána in Gala Placídĳa, ter se od tam dvignil v nebeško kraljestvo.
7. Pri Imoli (ravno tako v Flamínĳi), smrt svetega Petra Hrizologa, ravenskega
škofa, katerega se spominjamo prejšnji dan.
8. V Skövdi (na Švedskem), sveta Helena, vdova, ki je bila krivično umorjena.
Smatra se za mučenko.
9.* V Acquapendenti (v Lácĳu), smrt blaženega Janeza Colombini [kolombíni],
ki se je kot bogat trgovec z oblekami spreobrnil k uboštvu. Poklical je v življenje
Red jezuatov, za katere je hotel, da so Kristusovi ubožci in ženini uboštva.
10.* V Londonu (v Anglĳi), blaženi Everárd Hanse, duhovnik in mučenec, ki je
katoliško vero zvesto ohranil od dneva, ko jo je izpovedal, jo pri sodržavljanih
oznanjal in jo pod kraljico Elizabeto I. v Tiburnu z mučeništvom slavno potrdil.
11.* Na odprtem morju pred Rochefortom [rošfórom] (v Francĳi), blaženi Janez
Frančišek Jarrige de la Morélie du Breuil [žaríž delá morelí di bréil], duhovnik
in mučenec, ki je v divjanju preganjanja proti Cerkvi v času francoske revolucĳe
v nesnažni ladji suženjstva umrl zaradi jetike.
12. V kraju Cay Met (blizu Saigona v Vietnamu), sveta mučenca: Peter Đoan
Cong Quy, duhovnik, in Emanuel Phung, ki sta preživela približno sedem mesecev v ječi pod cesarjem Tu-Đuc in bila zaradi Kristusa obglavljena.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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13. V dolini Alighede (v Etiopĳi), sveti Justin de Jacobis, škof iz Misĳonske kongregacĳe, ki se je mil in poln ljubezni posvetil apostolskem delu in učenju domačega klera, a je kmalu pretrpel lakoto, žejo, težave in ječo.
14.* V mestu Granollers [granoljérs] (blizu Barcelone v Španĳi), blažena mučenca: Dionízĳ Vicente Ramos, duhovnik, in Frančišek Remón Játiva [hátiva], redovnik, iz Reda manjših bratov konventualov, ki sta v preganjanju proti veri
s svojim mučeništvom sledila Kristusu.
15.* V Valencĳi (ravno tako v Španĳi), blaženi Jakob Buch Canals [búč kanáls],
redovnik in mučenec iz Salezĳanske družbe, ki je v istem preganjanju umrl, ker
je priznaval Kristusa.
16.* Blizu Münchna (na Bavarskem v Nemčĳi), v koncentracĳskem taborišču
Dachau, blaženi Mihael Ozienblowski, duhovnik in mučenec, ki je bil pripeljan
iz domovine Poljske, pod vlado sovražne veri, v tujo ječo zaradi vere, kjer je po
mučenju dokončal mučeništvo.
17.* V Kaliszu [kališu] (na Poljskem), blaženi Frančišek Stryjas, mučenec, ki se je,
v istem preganjanju z mnogimi mučenji zlomljen, slavno preselil h Gospodu.
18.* V Trnavi (na Slovaškem), blažena Zdenka (Cecílĳa) Schelingova [šelingová],
devica in mučenka iz Kongregacĳe sester od ljubezni svetega Križa, ki je v zelo
težkem času Cerkve v svojem narodu, zaradi nekega duhovnika, ki ga je sama
varovala, mnogo trpela na telesu in duši in slednjič brez obrambe proti bolezni
in vesela zablestela kot Kristusova priča.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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1. ������
1. Spomin svetega Alfonza Marĳe Ligvori-ja, škofa in cerkvenega učitelja, slavnega zaradi vneme do duš s spisi, z besedo in z zgledom, Za pospeševanje krščanskega življenja je delal s pridiganjem, pisal knjige predvsem o morali, saj se
smatra za učitelj tega nauka. Z mnogimi ovirami je ustanovil Kongregacĳo presvetega Odrešenika za evangelizacĳo preprostih ljudi. Izvoljen za škofa v stolnici svete Agate Gotske se je popolnoma izročil tej službi, kateri se je po petnajstih
letih zaradi težkih bolezni odpovedal in preživel ostalo življenje v Noceri dei Pagani, v Kampánĳi in prenašal velike preizkušnje in težave.
2. Istega dne, spomin trpljenja svetih sedmih bratov mučencev, ki so bili v Antiohĳi (v Sirĳi) pod kraljem Antíohom Epífanĳem izročeni kruti smrti zaradi ohranjene nepremagljive vere v Gospoda, skupaj z materjo, ki je trpela z vsakim posameznim sinom, toda z vsemi ovenčana, kot se pripoveduje v drugi knjigi Makabejcev. Prav tako se spominjamo Eleázarja, enega najodličnejših pisarjev, starega moža, ki ni hotel v istem preganjanju jesti prepovedano meso iz ljubezni do
večnega življenja. Sprejel je rajši objeti preslavno smrt kot objeti osovraženo življenje. Prostovoljno je šel k mučenju in zapustil je velik zgled kreposti.
3. Na Prenestínski cesti ob tridesetem miljniku od mesta Rima, sveti Sekundín,
mučenec.
4. V Geroni [heróni] (v tarragonski Španĳi), sveti Feliks, mučenec, v preganjanju
cesarja Dioklecĳana.
5. V Vercelli-ju [verčelĳu] (v Ligúrĳi), rojstvo za nebesa svetega Evzébĳa, škofa,
katerega se spominjamo naslednji dan.
6.* V Bayeuxu [beóju] (v lyonski Galĳi), sveti Eksupérĳ, ki se časti kot prvi škof
tega mesta.
7.* V Akvitánĳi, sveti Sevér, duhovnik, ki je razdal svoje premoženje za gradnjo
cerkva in pomoč ubogim
8.* Na otoku Besne (pri Nantesu [nántu] v Francĳi), sveta dĳakona: Friárd in Sekundél, puščavnika.
9.* V Marchiennesu [maršĳénu] (v belgĳski Francĳi), sveti Jonát, opat, učenec
svetega Amánda.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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10. V Winchestru [vinčestru] (v Anglĳi), smrt svetega Ethelwólda, škofa, ki je naredil redovniško konkordanco za izpopolnitev meniške discipline, ki se jo je naučil od svetega Dunstána.
11.* V Aosti (v Italĳi), blaženi Emeríh de Kvart, škof, čudovit po strogosti življenja in vnemi za reševanje duš.
12.* V Rietu (v Sabini), blaženi Janez Bufalari, redovnik, ponižen in prĳeten mladenič iz Reda puščavnikov svetega Avguština, vedno pozoren do drugih.
13.* V Rimu, blaženi Peter Favre, duhovnik, ki je kot prvi od tovarišev Družbe
Jezusove sprejemal po različnih delih Evrope težke naloge in ko je šel na Tridentinski ekumenski koncil, je v Rimu umrl.
14.* V Yorku (v Anglĳi), blaženi mučenec Tomaž Welbourne [velbourn], ki je bil
pod kraljem Jakobom I. obsojen na smrt kot magister šole, ker je nasvetoval, naj
sledĳo rimskemu papežu. Bil je obešen na mučilo in umrl podoben Kristusu,
najvišjem Pastirju.
15.* V mestu Nam Đinh (v Vietnamu), sveta duhovnika in mučenca: Dominik
Nguyen Van Hanh (Dieu), iz Reda pridigarjev (dominikancev), in Bernard Vu
Van Due, ki sta bila obglavljena pod cesarjem Minh Mang zaradi Kristusa.
16. V kraju La Mure [la mir] (pri reki Iseri v Francĳi), rojstvo svetega Petra Julĳána Eymárda, duhovnika, katerega spomin se praznuje naslednji dan.
17.* V Madridu v Španĳi, blaženi Benvenút (Jožef) de Miguel Arahal [migél araál], duhovnik in mučenec iz Tretjega reda svetega Frančiška kapulatorjev od blažene Device Žalostne, ki je med divjanjem preganjanja proti veri, prelil kri za
Kristusa.
18.* V koncentracĳskem taborišču Dachau (blizu Münchna na Bavarskem,
v Nemčĳi), blaženi Aléksĳ Sobaszek [sobašek], duhovnik in mučenec, po rodu
Poljak, ki je bil od napadalcev v času vojne nečloveško odpeljan in umrl za Kristusa zaradi mučenja, ker je branil vero.
19.* V gozdu pri mestu Nowogródek (na Poljskem), blažena Marĳa Stella od
Presvetega Zakramenta (Adeleida) Mardosewicz [mardošévič] in deset tovarišic
iz Kongregacĳe sester svete Družine iz Nazareta, device in mučenke, ki so v nesrečnih vojnih časih, prebodene s svinčenkami, prišle v nebeško slavo.
******
20. V Rimu, trpljenje svetih devic: Fides, Spes in Karitas ter njihove matere Sapiéncĳe, ki so pod načelnikom Adrĳanom prejele palmo mučeništva.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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21. Ravno tako v Rimu (ob Latinski cesti), spomin svetih mučencev: Favsta, Mavra, Bona, duhovnikov, in drugih devet, ki so opisani v delih svetega papeža Štefana.
22. V Amánu (v Arabĳi), spomin svetih mučencev: Cirila, Ákvile, Petra, Domicijana, Rufa in Meandra, ki so bili istega dne ovenčani.
23. V španskem mestu Geroni, smrt svetega Feliksa, mučenca, ki ga je sodnik
Decĳan ukazal s kremplji tako dolgo mesariti, dokler ni izdihnil v Kristusu.
24. Blizu Pariza, spomin svetega Justina, mučenca.
25. V okolici Le Liessín, spomin svetega Nemézĳa, pričevalca.
26. V Morernelli (na Španskem), spomin blaženega Petra, meniha, ki je bil opat
v tistem samostanu. Slovel je po svetosti, učenosti, čudežih in daru prerokovanja.
27. V Himmerodu, spomin blaženega Géreona, meniha, ki se je posvetil skesanosti in premišljevanju ter je bil vreden, da se je pokrepčal z nebeškimi razodetji.
28. V Alvastri (na Švedskem), spomin blaženih menihov: Petra, Olája in Tordóna, katerih imena je videl zapisana v knjigi življenja njihov opat, blaženi Gerekín, ko se je pred njimi preselil s tega sveta.

2. ������
1. V Ligúrĳi, sveti Evzébĳ, prvi škof v Vercelli-ju [verčelĳu], ki je v vsej podalpski pokrajini okrepil Cerkev ter bil zaradi izovedovanja Nicejske veroizpovedi izgnan od Konstantina, kneza v Skitopolu, potem v Kapadócĳo in v Tebájdo,
odkoder se je po osmih letih vrnil in vztrajno delal proti arĳancem za obnovitev
vere.
2. Sveti Peter Julĳán Eymárd, duhovnik, ki je bil najprej škoﬁjski duhovnik, nato
je postal član Družbe Marĳe. Kot izreden častilec Evharistične skrivnosti je ustanovil Kongregacji za pobožnost čaščenja do Presvetega Zakramenta in za njeno
širjenje, eno za klerike drugo za služabnice, in v samem kraju La Mure pri Grenoblu v Francĳi, kjer je bil rojen, tudi umrl.
3. V Afriki, spomin svetega Rutíla, mučenca, ki je pogosto bežal iz kraja v kraj
pred preganjanjem in se včasih tudi z denarjem odkupil iz nevarnosti. Nekoč je
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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bil nenadoma prĳet, prepeljan k predsedniku, z mnogimi mučili mučen, slednjič
izročen ognju in bil ovenčan z odličnim mučeništvom.
4. V Rimu, v Kalistovih katakombah, sveti papež Štefan I., ki je prepovedal ponovni krst heretikom, ki so prosili polno povezanost s Cerkvĳo, da se ne bi zatemnila krstna zveza kristjanov s Kristusom, ki je uresničena samo enkrat.
5. V burgoski pokrajini v Španĳi, sveta Centólla, mučenka.
6. V Padovi (na Beneškem), sveti Máksim, škof, ki je baje nasledil svetega Prosdókima.
7.* V Marseillu [marséju] (v Provansi, v Galĳi), sveti Serén, škof, ki je sprejel
v gostišču svetega Avguština in njegove tovariše, ki so bili poslani od papeža
svetega Gregorja Velikega v Anglĳo za oznanjevanje Evangelĳa. Na verčelskem
kraju je pobožno umrl.
8.* V Chartresu [šártru] (v Névstrĳi), sveti Betárĳ, škof.
9.* V Paléncĳi (v Kastílĳi, v Španĳi), smrt svetega Petra, oksomenskega škofa, ki
je bil najprej menih, nato arhidiakon toledske Cerkve, slednjič povišan k oksomenskemu sedežu, pred kratkim osvobojenim od oblasti Mavrov, katerega je
s pastoralno vnemo obnovil.
10.* V Caleruegi [kaleruéhi] (ravno tako v Kastílji), spomin blažene Ivane, matere svetega Dominika, ki je polna vere delila revnim in žalostnim mnogo usmiljenja.
11.* V Barbastru (ravno tako na Španskem), blaženi duhovniki in mučenci: Filip
od Jezusa Munárriz Azcona [ascóna], Janez Diaz Nosti in Leóncĳ Pérez Ramos,
ki so bili kot Misĳonarji Sina Brezmadežnega Srca Blažene Marĳe Device, ko je
divjalo preganjanje proti Cerkvi, umorjeni s svinčenkami od vojaštva pri vratih
pokopališča zaradi sovraštva do redovnega življenja.
12.* Ravno tam, blaženi Zeﬁrín Giménez Malla [himénes malja], mučenec, po
rodu cigan. Zavzemal se je za mir in slogo med svojim ljudstvom in sosedi, dokler v istem preganjanju ni branil nekega duhovnika na poti, vlečenega od vojaštva, vrženega v ječo in slednjič peljanega na pokopališče. Ko je držal rožni venec v rokah, je umorjen s svinčenkami, dovršil zemeljsko romanje.
13.* V vasi Hĳar [ihár] (blizu Teruele v Španĳi), blaženi Frančišek Calvo Burillo
[kalvo buríljo], duhovnik in mučenec iz Reda pridigarjev (dominikancev), ki je
v krutem preganjanju proti veri pretrpel mučeništvo.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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14.* V Madridu (ravno tako v Španĳi), blaženi Frančišek Tomás Serer, duhovnik
in mučenec iz Tretjega reda svetega Frančiška kapulatorjev od blažene Device
Žalostne, ki je v istem preganjanju zaslužil preliti kri za Kristusa.
******
15. V Nicéji (v Bitínĳi), trpljenje svete Teodore z njenimi tremi sinovi.
16. Na Angleškem, spomin blaženega Viljema, opata, ki je najprej služil našemu svetemu očetu Bernardu. Zatem je bil poslan v Britanĳo in določen za prvega opata v Rivóju (Rievaulx-u), kjer je cvetel v krepostih, ki jih razlaga opat Gilbert v dvainštiridesetem govoru.
17. V Limoges-u [limóžu] (v Francĳi), spomin blaženega Štefana, priorja v Obazínu, ki je posnemal vse kreposti svojega svetega opata Štefana iz Obazíne.

3. ������
1. V Neaplju (v Kampánĳi), sveti Asprenát, prvi škof mesta.
2. V Autunu [óténu] (v lyonski Galĳi), sveti Evfrónĳ, škof, ki je zgradil baziliko
svetega mučenca Simforĳána in z večjim okrasjem počastil grob svetega Martina Tourskega.
3. Na gori Massico (v Kampánĳi), sveti Martin, ki je živel samotarsko življenje in
mnogo let ostal zaprt v zelo tesni votlini.
4. V Anagni [ananji] (v Lácĳu), sveti Peter, škof, ki je bil naprej slaven po meniškem življenju, nato po pastoralni budnosti in je dovršil gradnjo stolne cerkve.
5.* V Luceri (v Apúlĳi), blaženi Avguštin Kazotić, škof, iz Reda pridigarjev (dominikancev), ki je naprej načeloval zagrebški Cerkvi, nato zaradi sovraštva dalmatinskega kralja prišel na lucerski sedež, kjer je zelo skrbel za revne in potrebne.
6.* V Alicenti (v Španĳi), blaženi Salvátor Ferrand Seguí [feránd segí], duhovnik
in mučenec, ki je prelil kri za Kristusa v preganjanju proti veri in prišel do slavne palme mučeništva.
7.* V kraju Samalús (blizu Barcelone, ravno tako v Španĳi), blažena mučenca:
Alfonz López López [lópes], duhovnik, in Mihael Remón Salvador [salvadór],
redovnika, iz Reda manjših bratov konventualov, ki sta bila v istem preganjanju
ovenčana zaradi pričevanja za Kristusa.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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8.* V Barceloni (ravno tako v Španĳi), blaženi Frančišek Bandrés Sánchez [barnés sánčes], duhovnik in mučenec iz Salezĳanske družbe, ki je v času istega preganjanja s svojo krvjo potrdil zvestobo Gospodu.
******
9. V Jeruzalemu, najdenje teles: svetega diakona Štefana, prvega mučenca, in
svetih: Gamáliela, Níkodema in Abibóna. To je bilo v sedmem letu vladanja cesarja Honorĳa. Popisal jih je blaženi duhovnik Lucĳan.
10. V Carigradu, smrt svetega Herméla, mučenca.
11. V Augsburgu, pogreb svetega Konrada, škofa, ki je bil opat v Heiligenkreuzu [hajligenkrojcu] v Avstrĳi. Posnemal je svojega svetega očeta Leopolda in brata Otmarja. Bil je škof v Freisingu [frajzinku], Passau-u in končno v Salzburgu.
Povsod je zelo sveto vodil svoje vernike.
12. V samostanu Nonátola (v Italĳi), spomin svetega Gregorja, ki je bil šestindvajseti opat v tem kraju.
13. V Klervoju, spomin blaženega Jerneja, priorja, ki je krepostno živel in sveto
umrl.

4. ������
1. Spomin svetega Janeza Marĳe Vianneya [vĳaneja], duhovnika, ki je več kot
štirideset let na čudovit način vodil njemu izročeno faro v vasi Ars blizu Belleya [beleja] na Francoskem z živahnim pridiganjem, molitvĳo in zgledom pokore. Vsak dan je učil otroke in odrasle katekizem, spokornike spravljal in z gorečo ljubeznĳo, ki jo je kot iz studenca črpal iz svete Evharistĳe, tako napredoval,
da je na dolgo in široko širil svoje nasvete in premnoge modro privedel k Bogu.
2. Spomin svetega Aristárha Solunskega, ki je bil učenec svetega apostola Pavla,
zvesti tovariš na potovanjih, slednjič sojetnik v Rimu.
3. V Rimu na Tiburtinski cesti, sveta mučenca: Justin in Krescencĳón.
4. V Társĳi (v Bitínĳi, v današnji Turčĳi), sveti Elevtérĳ, mučenec.
5. V Perzĳi, sveta Ija, mučenka pod kraljem Šápurom II..
6. V Toursu [túru] (v Névstrĳi), spomin svetega Evfrónĳa, škofa, ki je bil prisoten pri mnogih koncilih, obnovil v mestu mnoge cerkve, ustanovil župnĳe v pokrajini in pozorno razširjal češčenje svetega Križa.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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7.* V gozdovih Panáje (blizu Catanzara [katancara] v Kalábrĳi), sveti Onúfrĳ,
puščavnik, znamenit po postih in strogosti življenja.
8.* V Splitu (v Dalmácĳi), sveti Rajnér, škof in mučenec, ki je bil prej menih, kot
škof je zaradi obrambe pravic Cerkve najprej na kaljenškem sedežu mnogo trpel, nato je na splitskem umrl kamenjan.
9.* V Bologni [bolónji] (v Emílĳi), blažena Cecílĳa, devica, ki je od svetega Dominika sprejela nunski habit, katerega pomen in duha je v življenju zelo pristno
uresničila.
10.* V Londonu (v Anglĳi), blaženi Viljem Horne, mučenec, ki, kot menih v kartuzĳi tega mesta, ni nikdar opustil redovno disciplino. Pod kraljem Henrikom
VIII. je trpel dolgotrajno ječo in končno izročen mučenju Tyburna, se je preselil
na Kristusovo desnico.
11.* V Montrealu [montriólu] (v kanadski provinci Quebec [kebek]), blaženi Friderik Janssoone, duhovnik iz Reda manjših bratov, ki je zelo pospeševal romanje
v sveto deželo za rast v veri.
12.* V Madridu (v Španĳi), blaženi Gundisálvus Gonzalo [gonsálo], redovnik in
mučenec iz Reda svetega Janeza od Boga, ki je o preganjanju vere potrdil priznanje Kristusa s svojo krvjo.
13.* V Barceloni (v Katalónĳi), blaženi mučenci: Jožef Batalla [batálja] Parramón,
duhovnik, Jožef Rabasa Bentanachs [rabása bentanáč] in Egídĳ Gil Rodicio [hil
rodísio], redovnika, iz Salezĳanske družbe, ki so v istem preganjanju prejeli, po
bojevanju za vero, večno življenje.
14.* V koncentracĳskem taborišču Dachau (blizu Münchna na Bavarskem,
v Nemčĳi), blaženi Henrik Krzysztoﬁk [kšištóﬁk], duhovnik in mučenec, ki je
bil v času vojne odpeljan iz Poljske v tujo ječo zaradi krščanske veroizpovedi, in
je po trpljenju dopolnil mučeništvo.
******
15. V Rimu (ob Latinski cesti), trpljenje svetega Tertulina, mučenca in duhovnika, katerega so v času Valerĳana šibali, žgali, mu polomili čeljusti, ga nategnili
na natezalnico in slednjič obglavili. Tako je dopolnil svoje mučeništvo.
16. V Alcobaçi [alkobasi] (na Portugalskem), spomin svetega Dominika, desetega opata, ki je pretakal solze zaradi hrepenenja po večnem življenju in veselo
umrl sedemnajstega januarja.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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17. V Waterfordu [vótrfórdu] (na Irskem), pogreb svetega Tomaža Lombárda,
apostolskega moža, ki je na poti domov iz nekega samostana, dal življenje za
vero in zvestobo.
18. Pri Orleánsu, spomin svete Klare, device.

5. ������
1. Posvečenje bazilike Svete Marĳe, zgrajene v Rimu na Eskvilinu, katero je papež Ksist III. podaril ljudstvu v spomin na Efeški koncil, na katerem je bila Devica Marĳa počaščena kot Bogorodica.
2. V Chalonsu [šalónu] (v belgĳski Galĳi), sveti Mémmĳ, ki se slavi kot prvi škof
tega mesta.
3. V Teanu (v Kampánĳi), sveti Páris, škof, ki je baje kot prvi zasedel ta sedež.
4. V Autunu [óténu] (v lyonski Galĳi), sveti Kasĳán, škof.
5. V Nazianzu (v Kapadókĳi, v današnji Turčĳi), sveta Nona, ki je bila soproga
svetega škofa Gregorja Starejšega in mati svetih: Gregorja Teologa, Cezárĳa in
Gorgónĳe.
6. V Ascoli [askoli] (v Marche, v Italĳi), sveti Emígdĳ, ki se slavi kot mučenec in
prvi škof tega mesta.
7.* V Viviersu [vivĳéru] (pri reki Roni v Francĳi), sveti Venáncĳ, škof.
8.* V Trimoulli [trimuli] (v pokrajini Sologne [solónji], v Francĳi), sveti Viátor,
puščavnik.
9. V kraju Maserﬁeld [mejzrfíld] (po njem imenovanem Ostwestry, na Shrewsbury-ju [šrúberĳu] v Anglĳi), sveti Oswáld, mučenec, ki je bil kralj Nothúmbrije, slaven po umetnosti vojskovanja, toda še bolj kot prĳatelj miru. Marljivo je
širil krščansko vero v deželi in bil umorjen, iz sovraštva do Kristusa, v boju proti poganom.
10.* V Montegranaru (v Marche, v Italĳi), blaženi Frančišek Zanfredini [canfredíni], po domače Cecchi [čéki] de Pisáuro, iz Tretjega reda svetega Frančiška, ki
je bil skoraj petdeset let v puščavski celici, katero je zgradil, ko je razdal svoje
premoženje ubogim, zgled pokore, molitve in dobrih del.
11. Pri San Severinu (ravno tako v Marche), sveta Marjeta, vdova.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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12.* Na morski ožini pred Rochefortom [rošfórtu], pri obali Francĳe, blaženi Peter Mihael Noël [noél], rotomagenski duhovnik in mučenec, ki je bil v francoski
revolucĳi zaradi duhovništva na ladji suženjstva nečloveško zaprt in končal zaradi težke okužbe.
******
13. V Eberbachu (v Nemčĳi), spomin svetega Teódorika, meniha, ki je slovel po
svoji globoki veri in svetosti.
14. Ravno tako v Nemčĳi, spomin svete Híldegunde, device, ki je posebno častila svetega Janeza Krstnika in v učenosti in aktivnosti posnemala njegove kreposti.

6. ������
1. Praznik spremenitve Gospoda, v kateri je Edinorojenec Jezus Kristus, ljub Večnemu Očetu, razodel svojo slavo pred svetimi apostoli Petrom, Jakobom in Janezom. Po pričevanju postave in prerokov naj bi v ponižnosti naše suženjske narave, od njega prevzete, pomenil našo slavno prenovo po milosti, in podobo božjo,
po kateri je bil človek ustvarjen, čeprav uničena v Adamu, po Kristusu obnovljena, kar naj bo oznanjeno do konca zemlje.
2. V Rimu na Apĳski cesti, na Kalistovem pokopališču, trpljenje svetega papeža
Ksista II. in njegovih tovarišev, katerih spomin se slavi jutri.
3. V Alcali [álkali] de Hanaresu (v Španĳi), sveta brata: Just in Pastór, mučenca,
ki sta bila še kot dečka umorjena zaradi Kristusa z mesarskim mečem. Radovoljno sta tekla k mučeništvu, kmalu zatem, ko sta v šoli zapustila tablice. Zadržana sta bila na ukaz predsednika in tepena z gorjačami. Pri mučenju sta se med
seboj se krepila z vzpodbujanjem.
4. V Rimu pri Svetem Petru, smrt svetega Hormízda, papeža, ki je kot znanilec
miru dosegel, da se je končala akacĳanska shizma in se na Zahodu častno ohranile pravice Cerkve pri novih ljudstvih.
5.* V Savoni (v Ligúrĳi), blaženi Oktavĳán, škof in brat papeža Kalista II., ki je
služil v samostanu Bogu in bratom, kot pozneje na škofovskem sedežu.
6.* Na luksemburškem ozemlju, blaženi Shecelín, puščavnik, ki je živel v gozdu
brez koče in obleke, v velikem zaupanju v Boga, ki daje sneg kot volno.
7. V Bologni [bolónji] (v Emílĳi), rojstvo svetega Dominika, duhovnika, katerega
spomin se obhaja pojutrišnjem.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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8.* V Montevideu (v Uruguayu), blažena Marĳa Frančiška od Jezusa (Ana Marija) Ruba�o, devica, ki je v mestu Laono blizu Savone v Italĳi ustanovila Inštitut
sester, kapucinskih tretjerednic. Ko je odšla v Latinsko Ameriko, se je vsa predala službi revežem.
9.* Blizu mesta Gandía (v pokrajini Valentino, v Španĳi), blaženi Karel López
Vidal, mučenec, ki je v preganjanju proti veri dosegel v nebeško slavo.
10.* Pri Münchnu na Bavarskem (v Nemčĳi), blaženi Tadej Dulny, mučenec, ki
je bil v času vojaške okupacĳe Poljske izročen v koncentracĳsko taborišče v Dachau, zaradi vere v Kristusa. Pretrpel je strašna mučenja in se potem preselil v nebeško slavo.
******
11. V Pretekstovih katakombah, spomin svetih diakonov: Felicíssima in Agapíta, ki sta bila s papežem vred obglavljena. Hkrati so bili obglavljeni tudi štirje
subdiakoni: Januárĳ, Mágnus, Vincéncĳ in Štefan. Z njimi je bil mučen tudi sveti Kvartus, kakor piše sveti Ciprĳan.
12. V Klervoju, spomin svetega Ašára (Acharda), ki je, nadlegovan od skušnjav
in zelo preizkušan, znal razkrinkavati zvĳače hudobnega duha in jih zavračati.
13. V Belgĳi, spomin svetega Jezelína Anahoréta, ki je šel iz vrste bratov sam
v boj v puščavo, ter tako štirinajst let služil Gospodu v hudih preizkušnjah.

7. ������
1. Sveti Ksist II. papež, in tovariši, mučenci. Med, tem ko je papež Ksist vršil sveta opravila in v cerkvi učil kakor je treba, so vdrli vojaki, po naročilu cesarja Valerĳána. Bil je takoj uklenjen in obglavljen, šestega avgusta. Z njim so pretrpeli mučeništvo štirje diakoni in so pokopani v Rimu skupaj s papežem na pokopališču Kalista na Apĳski cesti. Na isti dan sta padla na pokopališču Pretekstatu
oba njegova diakona: sveti Agapit in Felicisim, kjer sta tudi pokopana.
2. Sveti Kajetán Tienski, duhovnik, ki je v Neaplju v Kampánĳi pobožno vršil
dela ljubezni, predvsem pri neozdravljivi jetiki. Pospeševal je Združenja redovnih klerikov za versko poučevanje laikov in za prenovo Cerkve. Izročil je svojim
učencem prvotni način apostolskega življenja.
3. V Augsburgu (v Récĳi, v današnji Nemčĳi), sveta Afra, mučenka, ki je bila
grešnica, a se spreobrnila h Kristusu. Bila je, baje še nekrščena, zaradi izpovedi
vere v Kristusa izročena ognju.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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4. V Arrezu [arecu] (v Etrúrĳi), sveti Donát, drugi škof tega sedeža, katerega krepost in moč molitve hvali sveti papež Gregor Veliki.
5. V Chalonsu [šalónsu] (v belgĳski Galĳi), sveti Donatĳán, škof.
6. V Rouenu [ruánu] (ravno tako v Francĳi), sveti Viktrícĳ, škof, ki je še kot vojak pod cesarjem Julĳanom odvrgel pas zaradi Kristusa, bil od tribuna zelo mučen in obsojen na smrt. Nato je ušel, postal škof in pripeljal neukrotljiva ljudstva
Morincev in Nervicev h Kristusovi veri.
7. V Besançonu [besansónu] (v Burgúndĳi), sveti Donát, škof, ki je iz določil svetega Benedikta, Kolumbana in Cezárĳa sestavil Pravilo za device.
8.* V Benetkah, blaženi Jordan Forzaté, opat, ki je bil ustanovitelj samostanov
v Padovi. Ker ob vsem trudu ni mogel odvrniti porušenje domovine, je kot zelo
pobožen izgnanec, pošten, značajen in slaven po znanju, pobožno v Gospodu
zaspal.
9.* V Messani (na Sicílĳi), sveti Albert de Abbátibus, duhovnik iz Karmeličanskega reda, ki je spreobrnil mnogo Judov h Kristusu in preskrbel oblegano mesto s hrano.
10.* Pri Sassoferratu (v Marche, v Italĳi), blaženi Albert, menih iz Kamaldulenskega reda, znamenit po strogosti in zvestem življenju po Pravilu svetega Benedikta.
11.* V Ogleju, blaženi Vincenc, redovnik iz Reda manjših bratov, odličen po ponižnosti in preroškem duhu.
12.* V mestu Gondar (v Etiópĳi), blažena duhovnika in mučenca: Agatángel
de Vindocino [vindočíno] (Frančišek) Nourry [núri], in Kasĳán de Nannétibus
(Gundisálvus) Vaz López-Ne�o [vas lópesneto], iz Reda manjših bratov kapucinov, ki sta poskušala v Sirĳi, Egiptu in Etiópĳi ločene kristjane spraviti s katoliško Cerkvĳo. Toda na ukaz kralja Etiópĳe sta bila obešena na lastni pas in posuta s kamenjem.
13.* V Lancasteru [lenkestru] (v Anglĳi), blaženi duhovniki in mučenci: Martin
od svetega Feliksa (Janez) Woodcock [vúdkók], iz Reda manjših bratov, Edvárd
Bamber in Tomaž Whitaker [vajtejkr], ki so se kot duhovniki podali na ozemlje
kralja Karla I. in so pretrpeli mučeništvo z obešenjem.
14.* V Yorku (ravno tako v Anglĳi), blaženi Nikolaj Postgate [poustgejt], duhovnik in mučenec, ki je bil pod kraljem Karlom II. zaradi duhovništva, katerega je
tajno vršil okoli petdeset let med ubogimi, obešen.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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15.* V mestu Górka Duchowna (blizu Poznanja na Poljskem), blaženi Edmúnd
Bojanowski, ki je z vsem trudom učil živeti uboge in poljedelce po pravilu Evangelĳa. Ustanovil je Kongregacĳo služabnic Brezmadežnega Spočetja Matere Božje.
16. V Colimi [kolími] (v Mehiki), sveti Mihael de la Mora, duhovnik in mučenec,
ki je bil v krutem preganjanju proti Cerkvi, ker je bil duhovnik, ovenčan z mučeništvom.
******
17. V Rimu, spomin svetih mučencev : Petra in Julĳana z ostalimi osemnajstimi.
18. V Milanu, spomin svetega Justina, ki je bil mučen v času Avrelĳa Komoda.
19. V Klervoju, spomin blaženega Ánsulfa, meniha, katerega je Gospod že v noviciatu blagoslovil, ko se mu je prikazal na križu.
20. V samostanu sester v Arónki (na Portugalskem), najdenje blažene Mafálde,
katere telo so po tristopetdesetih letih našli nestrohnjeno.

8. ������
1. Spomin svetega Dominika, duhovnika, ki je živel kot kanonik v Osmi, ponižen služabnik oznanjevanja v nemirnih krajih zaradi albinske herezĳe. Živel je
v osamljenosti in hotenem uboštvu, vedno je govoril z Bogom ali o Bogu. Želel je nov način širjenja vere, zato je ustanovil red pridigarjev. Da bi se obnovila v Cerkvi oblika življenja iz apostolskih časov, je ukazal svojim bratom, da naj
z molitvĳo, študĳem in službo besede služĳo bližnjim. Njegova smrt je prišla šestega avgustu v Bologni [bolónji].
2. V Albanu na Apĳski cesti (ob petnajstem miljniku od mesta Rima), sveti mučenci: Sekúnd, Karpófor, Viktorín in Severĳán.
3. V Rimu na Ostienski cesti (ob sedmem miljniku), sveti mučenci: Ciríak, Larg,
Krescencĳán, Mémĳa, Julĳána in Smarágd.
4. V Tarsu (v Kilíkĳi, v današnji Turčĳi), trpljenje svetega Marína, starca iz Ainvarze, ki je bil pod cesarjem Dioklecĳanom in predsednikom Lízĳem obglavljen
in njegovo telo je bilo vrženo na ukaz prefekta zverem, da so ga požrle.
5. V Milanu (v Ligúrĳi), sveti Evzébĳ, škof, ki se je trudil za pravo vero ter obnovil od Hunov porušeno stolnico.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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6. V Vienne [viéni] (v lyonski Galĳi), sveti Sevér, duhovnik in pričevalec, ki je bil
iz Indĳe. Zaradi oznanjevanja evangelĳa je sprejel težavno potovanje in po prihodu v omenjeno mesto silno veliko poganov z besedo in čudeži spreobrnil h
Kristusovi veri.
7. V Bordeauxu [bordóju] (v Akvitánĳi), sveti Múmmol, opat v Fléury-ju.
8. V Cízicu (v Helespontu, v današnji Turčĳi), sveti Emilĳán, škof, ki je veliko
pretrpel pod cesarjem Leónom zaradi čaščenja svetih podob, slednjič je umrl
v izgnanstvu.
9.* V samostanu Gö�weig [getvajg] (v Avstrĳi), sveti Altman, passauski škof, ki
je ustanovil mnogo hiš za klerike pod Pravilom svetega Avguština, obnovil disciplino klera in bil od cesarja Henrika IV. izgnan zaradi obrambe svobode Cerkve iz svojega sedeža in umrl kot izgnanec.
10.* V Gallesi (pri Viterbu), sveti Famĳán, puščavnik, ki je bil rojen v Kölnu.
Razdelil je premoženje ubogim, in je po svetih romanjih v tem kraju umrl v cistercĳanski obleki.
11.* V Londonu (v Anglĳi), blaženi Janez Felton, mučenec, ki je javno razglasil odlok izobčenja kraljice Elizabete I. od svetega papeža Pĳa V. Zaradi tega je
bil pri cerkvi Svetega Pavla strašno razrezan in s klicanjem imena Odrešenika je
slavno dovršil mučeništvo.
12.* V Yorku (ravno tako v Anglĳi), blaženi Janez Fingley [ﬁngli], duhovnik in
mučenec, ki je bil zaradi duhovništva obsojen na smrt na mučilu pod isto kraljico. Z njim se spominjamo tudi blaženega Roberta Bickendikea [bikndajka], mučenca, ki je v istem času na neznan dan in leto trpel isto mučeništvo, ker se je
spravil s katoliško Cerkvĳo.
13. V kraju Xi-xiao-dun (pri Xin-he-xian, v provinci He-bei na Kitajskem), sveti
Pavel Ke Ting-žu, mučenec, ki je bil kot voditelj kristjanov v preganjanju od pristašev sekte »Yihe-tuan« razmesarjen. Svetil je drugim z zgledom stanovitnosti.
14.* V Zamori [samóri] (v Španĳi), blažena Bonifacĳa Rodríguez Castro [rodríges kástro], devica, ki je z molitvĳo in delom ustanovila Kongregacĳo služabnic
od svetega Jožefa, po zgledu presvete družine iz Nazareta, v skrbi za krščanski
in socialni napredek žena.
15.* V Sydney-u [sidnĳu] (v Avstralĳi), blažena Marĳa od Križa (Marĳa Helena)
MacKillop [mekilop], devica, ki je ustanovila Kongregacĳo sester od svetega Jožefa in od Svetega Srca in jo vodila z mnogimi težavami in krivicami.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.

356

Martirologĳ

16.* V Poggiu a Caiano [podži a kajáno] (v Toskáni), blažena Marĳa Marjeta
(Marĳa Ana Rosa) Caiani [kajáni], devica, ki je ustanovila Inštitut frančiškanskih Manjših sester od Svetega Srca, za vzgojo mladine in v pomoč bolnim.
17.* V kraju El Saler (pri Valencĳi v Španĳi), blaženi Anton Silvestre Moya, duhovnik in mučenec, ki je ob divjanju preganjanja proti veri nepremagan prišel
v nebeško kraljestvo zaradi stalnega pričevanja za Kristusa.
18.* V Valencĳi (ravno tako v Španĳi), blažene: Marĳa od Deteta Jezusa Baldillou y Bullit [baldiljón i bulít] in tovarišice, device in mučenke, iz Inštituta pobožnih šolskih sester, ki so po močnem sovražniku v istem preganjanju šle naproti
ženinu Kristusu
19.* V kraju Gusen (v Nemčĳi), blaženi Vladimir Laskowski, duhovnik in mučenec, ki je bil v času vojne vržen v koncentracĳsko taborišče zaradi vere in strašno razmesarjen dosegel slavo mučeništva.
******
20. V Tiéru, spomin svete Agápe, device.
21. V Galecĳi, spomin blaženega Rogárĳa, priorja v Meiri, ki ga je tja poslal sveti
Bernard in je z ugledom svoje svetosti razsvetlil celo provinco.

9. ������
1. Sveta Terezĳa Benedikta od Križa (Edith) Stein, devica in mučenka iz Reda bosonogih karmeličank, ki je bila rojena in vzgojena v judovski veri. Ko je nekaj let
v velikih težavah študirala ﬁlozoﬁjo je sprejela po krstu novo življenje v Kristusu in pod nunsko tančico napredovala, dokler ni bila izgnana v ujetništvo pod
brezbožno vlado, sovražno ljudem in veri, v koncentracĳsko taborišče v Oswiečim (ali Auschwitz blizu Krakova na Poljskem) in bila umorjena s strupenim plinom.
2. V Rimu na pokopališču svetega Lovrenca (na Teburtinski cesti), sveti Róman,
mučenec, ki ga je ganila izpoved blaženega Lavrencĳa, katerega je prosil, naj ga
krsti. Na Décĳev ukaz je bil kmalu s palicami pretepen in nato obglavljen.
3.* V samostanu Achonry (na Irskem), sveti Natéj, škof in opat.
4.* V Kilmore (ravno tako na Irskem), sveti Fedlimín, škof.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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5. V Carigradu, spomin svetih mučencev, ki so se branili odvreči staro podobo
Odrešenika, postavljeno na Enejskih vratih, na ukaz cesarja Leona Izauriškega,
in so bili verjetno zato umorjeni.
6.* V Paleni (v Kalábrĳi), sveti Falk, puščavnik.
7.* V Firencah (v Etrúrĳi), blaženi Janez iz Salerna, duhovnik iz Reda pridigarjev (dominikancev), ki je ustanovil samostan Svete Marĳe Novellske in neustrašeno deloval proti heretikom patarenom.
8.* Na gori Verni (ravno tako v Etrúrĳi), blaženi Janez de Firmo, duhovnik iz
Reda manjših bratov, ki je živel v samoti in krotil telo s čudovito odpovedjo in
spokornostjo.
9.* V Londonu (v Anglĳi), blaženi Richard Bere, duhovnik in mučenec, ki je
bil po ukazu kralja Henrika VIII., zaradi zvestobe rimskemu papežu in zaradi
obrambe krščanskega zakona, s sobrati kartuzĳe tistega mesta dolgo v smradu
ječe in je oslabljen od lakote umrl.
10.* V umazani ladji za sužnje pri sidrih, na odprtem morju pred Rochefortom
[rošfórom] v Francĳi, blaženi Klávdĳ Richard [rišár], duhovnik in mučenec iz
Reda svetega Benedikta, ki je bil v času francoske revolucĳe zaradi duhovništva
izgnan iz samostana Metz, vržen v ladjo sužnosti. Med tem, ko je pomagal bolnim sojetnikom, je sam umrl od nalezljive bolezni.
11.* V Salamanki (v Španĳi), blažena Kándida Marĳa od Jezusa (Ivana Jožefa)
Cipitria [sipítrĳa], devica, ki je ustanovila Kongregacĳo Jezusovih hčera, da bi
pomagala pri krščanski vzgoji dečkov.
12.* V Barbastru (ravno tako v Španĳi), blaženi Florentín Asensio Barroso, škof
in mučenec, ki je v krutem preganjanju proti Cerkvi z lastno krvjo pričeval. Bil
je preboden z vojaškimi svinčenkami, ker ni prenehal njemu izročenemu ljudstvu oznanjati vero.
13.* V Barceloni (ravno tako v Španĳi), blaženi redovniki in mučenci: Ruben od
Jezusa López Aguilar [lópes agilár] in šest tovarišev, iz Reda svetega Janeza od
Boga, ki so bili v istem preganjanju, zaradi sovraštva do redovnega življenja,
ubiti in so se preselili k Gospodu.
14.* V mestu Azanuy (blizu Huesci [uéski], ravno tako v Španĳi), blažena redovnika in mučenca: Faustín Oteiza [otéjsa], duhovnik, in Florentín Filip, iz Kongregacĳe pobožnih redovnih šolskih klerikov, ki sta bila umorjena v istem preganjanju zaradi Kristusa.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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15.* V kraju Arges [árhes] (blizu Toleda, ravno tako v Španĳi), blaženi Viljem
Plaza Hernández [plasa ernándes], duhovnik in mučenec iz Zveze duhovnikov,
škoﬁjskih delavcev, ki je na isti dan in v istem boju izročil svojega duha.
16.* V vasi Carcaixet [karkaiksét] (v pokrajini Valencĳi, ravno tako v Španĳi),
blaženi German (Jožef Marĳa) Garrigues Hernández [garíges ernándes], duhovnik in mučenec iz kapucinskega reda, ki je v krutem preganjanju vere z dragoceno smrtjo premagal mučenje telesa.
******
17. V Pisi [pízi], smrt svetih mučencev: Sekundĳa, Marcelĳana in Verĳana, ki so
bili v času Décĳa najprej tepeni, nato obešeni na natezalnico, z nohti spraskani
in z ognjem ožgani. Na koncu so z obglavljenjem dosegli slavno palmo mučeništva.
18. Na Škotskem, spomin blaženega Wallénda, opata, ki je bil slaven že po kraljevski krvi in nato po pobožnosti. Iz redovnega kanonika je postal menih v Rievaulxu [rivóju], nato določen za opata v Mellrose [melrouz]. Odpovedal se škofovski časti in je slaven po čudežih in nebeških darovih v miru zaspal.
19. Na Španskem, spomin blažene Uráke, opatinje iz samostana San Bernardo
v mestu Burgos, ki je izmučena od truda in visoke starosti ostala v spominu zaradi blagoslova.

10. ������
1. Praznik svetega Lovrenca, diakona in mučenca, ki je želel biti podoben s papežem Ksistom tudi v mučeništvu, kot poroča sveti Leon Véliki. Ko mu je bilo
ukazano, da izroči zaklade Cerkve, je zamehljivo pokazal tiranu reveže, za katere živež in obleko je zbiral predmete. Po treh dneh je premagal plamena zaradi
vere v Kristusa. Njegovo telo je pokopano v Rimu na pokopališču Verana, imenovano po njegovem imenu.
2. Spomin svetih mučencev, ki so bili dolgo mučeni v Aleksandrĳi (v Egiptu)
v preganjanju cesarja Valerĳána pod prefektom Emilĳánom z različno izbranimi
mučili. Z različnim načinom smrti so tudi dosegli palmo mučeništva.
3.* V Dumblainu [damblejnu] (na Škotskem), sveti Blan, škof.
4.* V Alcamu (na Sicílĳi), blaženi Arhángel de Calatafíno Piacentini [kalatafíno pĳačentíni], duhovnik iz Reda manjših bratov, znamenit po izredni strogosti
življenja in trudu v samoti.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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5.* V mestu Iki (na Japonskem), blaženi Avguštin Ota, redovnik in mučenec iz
Družbe Jezusove, ki je bil za Kristusa obglavljen.
6.* Na odprtem morju pred Rochefortom [rošfórom] (pri obali Galĳe), blaženi duhovniki in mučenci: Klávdĳ Jožef Jouﬀret de Bonnefont [žufré de bónfón]
iz Družbe svetega Sulpícĳa, Frančišek François [fransuá] iz Reda manjših bratov kapucinov, in Lazar Tiersot [tĳérso] iz Kartuzĳanskega reda, ki so bili v času francoske revolucĳe zaprti v smrdljivo ladjo. Zaradi duhovništva so dopolnili mučeništvo.
7.* V kraju imenovano El Salér (blizu Valencĳe na Španskem), blaženi Jožef Toledo Pellicer, duhovnik in mučenec, ki je bil upodobljen po najvišjem duhovniku Kristusu, katerega je častil in posnemal z zmago mučeništva.
8.* V Valencĳi (ravno tako v Španĳi), blaženi Janez Martorell Soria [matrorél sórĳa], duhovnik in mučenec iz Salezĳanske družbe, ki je v istem preganjanju pretrpel mučeništvo. Z njim se spominjamo tudi blaženega mučenca Petra Mesonero Rodríguez [mesonéro rodríges], redovnika iz iste družbe, ki je bil v vasi Vedat de Torrent v kraju Valencĳi kronan na neznan dan zaradi pričevanja za Kristusa.
9.* V koncentracĳskem taborišču Dachau (blizu Münchna na Bavarskem, v Nemčĳi), blažena duhovnika in mučenca: Frančišek Drzewiecki [dševjecki], iz Kongregacĳe ubogih delavcev božje Previdnosti, in Edvárd Grzymala [gšimála], po
rodu Poljaka. V času vojne, ko je bila domovina opustošena, sta bila postavljena od preganjalcev v tujo ječo. Preselila sta se h Kristusu po mučenju vdihavanja smrtonosnega plina.
******
10. V Rimu, spomin stopetinšestdesetih vojakov, mučencev.
11. V Carcassone-u [karkasonu] (v Galĳi), spomin svetega Gvídona, škofa, ki se
je odlikoval po krepostih in učenosti. Inocenc III. ga je poslal, da bi zatrl albižanske zmote. Umrl je kot škof v prej imenovanem mestu, potem ko je storil veliko
dobrega.
12. V Klervoju, spomin blaženega Lavrencĳa, konverza, ki je slovel zaradi ponižnosti.

11. ������
1. Spomin svete Klare, device, ki je kot prva sadika Ubogih gospa Reda manjših
bratov sledila svetemu Frančišku v Assisĳu v Umbrĳi. Živela je ostro življenje,
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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toda polno del ljubezni in pobožnosti. Bila je izredna ljubiteljica uboštva, zato ni
dovolila, da bi jo kadarkoli oddaljili od njega, niti ne v skrajni potrebi in bolezni.
2. V Gumeneku (v Pontu, v današnji Turčĳi), sveti Aleksander, s priimkom Karbonárĳ (premogar), škof, ki si je pridobil iz ﬁlozoﬁje odlično znanje krščanske
ponižnosti. Od svetega Gregorĳa Čudodelnika je bil povišan na sedež tiste Cerkve, in ne samo s pridiganjem, ampak je postal slaven tudi z mučeništvom v ognju.
3. V Rimu na pokopališču pri dveh lavrah (na Labikánski cesti ob tretjem milniku), sveti Tibúrcĳ, mučenec, katerega čast je slavil sveti papež Damaz.
4. Ravno tam, spomin svete Suzane, pod katere imenom se v starih letopisih slavi med mučenci. Njej je posvečena bazilika v šestem stoletju z nazivom Gaja pri
Dioklecĳanovih toplicah.
5. V Assisĳu (v Umbrĳi), sveti Rufín, ki je bil prvi škof tega mesta in mučenec.
6.* V Beneventu (v Kampánĳi), sveti Kasĳán, škof.
7. V Evreuxu [evréju] (v Galĳi), sveti Tavrín, ki je bil verjetno prvi škof tega mesta.
8.* Na Irskem, sveta A�rákta, opatinja, ki je baje prejela pajčolan devic od svetega Patrika.
9. V Umbrĳi, sveti Ekvícĳ, opat, ki je bil, kot piše papež Gregor Veliki, oče mnogih samostanov zaradi svoje svetosti. Kamorkoli je prišel, je odpiral studenec
Svetega pisma.
10. V Cambrai-u [kambréju] (v Avstrázĳi, v današnji Francĳi), sveti Gaugeríh,
škof, slaven po pobožnosti in ljubezni do ubogih. Bil je posvečen v diakona od
Magneríha Trierskega in izvoljen na cambraĳski sedež. Vodil je škoﬁjo devetintrideset let.
11.* V Arlesu [árlu] (v Provansi), sveta Rustíkola, opatinja, ki je sveto načelovala nunam skoraj šestdeset let.
12.* V Gloucestru [glostru] (v Anglĳi), blažena duhovnika: Janez Sandys [sendis] in Štefan Rowsham [roushem], in Viljem Lampley [lempli], izdelovalec ogrinjal, mučenci, ki so pod kraljico Elizabeto I. na različne nepoznane dni pretrpeli
ista mučenja za Kristusa.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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13.* Pri zasidrani ladji pred pristaniščem Rocheforta [rošfórta] (pri obali Galije), blaženi Jurĳ (Jakob) Rhem, duhovnik iz Reda pridigarjev (dominikancev)
in mučenec, ki je bil v času preganjanja vržen v umazano suženjstvo. Sojetnike,
strašno mučene, je navdajal z upanjem, dokler ni sam umrl zaradi neozdravljive
bolezni zaradi Kristusa.
14.* V kraju Agullent [aguljén] (v pokrajini Valencĳi, v Španĳi), blaženi Rafael
Alonso Gutiérrez [gutĳéres], mučenec, ki je kot družinski oče v krutem preganjanju vere prelil kri zaradi Kristusa. Z njim se spominjamo tudi blaženega mučenca Karla Díaz Gandía, ki je na ta dan v istem kraju po boju za vero prejel večno življenje.
15.* V kraju Prat de Compte [kómpte] (blizu Tarragone, ravno tako v Španĳi),
blaženi Mihael Domingo Cendra, redovnik in mučenec iz Salezĳanske družbe,
ki je v istem preganjanju zaslužil prejeti po mučeništvu sĳajno palmo.
16.* Pri meji Tibeta, blaženi Mavricĳ Tornay, duhovnik in mučenec, ki je kot redovni kanonik iz Kongregacĳe svetega Nikolaja in Bernarda, oznanjal evangelĳ
na Kitajskem in Tibetu in bil umorjen od sovražnikov krščanskega imena.
******
17. V samostanu Bonnevaux [bonevó], spomin uvedbe praznovanja svete trnjeve krone, kar je na generalnem kapitlju priporočal Hugo, opat tega samostana.
18. V Himmerodu, spomin svetega Danĳela, meniha, ki je nadvse ljubil in posnemal Kristusa Križanega.

12. ������
1. Sveta Ivana Frančiška Frémiot de Chantal [fremĳó de šantal], redovnica, ki je
imela v krščanskem zakonu šest sinov, katere je pobožno vzgojila. Po smrti soproga je pod vodstvom svetega Frančiška Saleškega živahno pretekla pot popolnosti in vršila dela ljubezni do ubogih, predvsem do bolnih. Dala je začetke
Redu od obiskanja Svete Marĳe, katerega je modro vodila. Njena smrt se je zgodila trinajstega decembra v Moulinsu na obrežju Alliera, blizu Niversa v Franciji.
2. V Katánĳi na Sicílĳi, sveti Evplĳ, mučenec, ki je bil baje v preganjanju cesarja
Dioklecĳana, ko je imel v roki zvitke evangelĳev, vržen v ječo od sodnika Calvisiana. Ko je bil zopet na zasliševanju, je odgovoril, da nosi evangelĳe v srcu, in je
bil z bičem pretepen do smrti.
3. V Nikomedíji (v današnji Turčĳi), sveta Anicét in Fótĳ, mučenca.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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4.* V Killali (na Irskem), sveti Muredah, škof.
5.* Ravno tako na Irskem, v celici po njej imenovani, sveta Lélĳa, devica.
6. V Brescii [brešji] (v Lombardíji), sveti Herkulán, škof.
7. Na otoku Lérins [lerén] (v Provansi), sveti mučenci Porkárĳ, opat, in mnogi
menihi, ki so bili baje usmrčeni od Saracenov.
8.* V Rutinu (v severnem Walesu [vejlzu]), blaženi Karel Meehan [míhen], duhovnik in mučenec iz Reda manjših bratov, po rodu Irec, ki je bil med potjo proti domovini v tisti pokrajini ugrabljen in obsojen na smrt, ker je šel po domovini
kralja Karla II. in dosegel z vrvjo in železom palmo mučeništvo.
9.* V Rimu, blaženi Inocenc XI., papež, ki je modro vodil Cerkev, čeprav je trpel
od hudih bolečin in težav.
10.* V smrdljivi pisarni na ladji, na odprtem morju pred Rochefortom [rošfórom] v Francĳi, blaženi Peter Jarrige de la Morélie de Puyredon [žarig de la morelí de pĳredó], duhovnik, ki je bil v krutem preganjanju proti Cerkvi dolgo časa
izpostavljen sončnim žarkom in je umrl za Kristusa.
11. V mestu Nam Đinh (v Vietnamu), sveti mučenci: Jakob Đo Mai Nam, duhovnik, Anton Nguyen Đich, poljedelec, in Mihael Nguyen Huy My, zdravnik, ki so
bili po strašnem mučenju obglavljeni pod cesarjem Minh Mang zaradi Kristusa.
12.* V mestu Hornachuelos [ornačuélos] (blizu Kordobe na Španskem), blažena Viktorĳa Díez y Bustos de Molina, devica in mučenka, ki je vršila službo učiteljice v Terezĳanskem Inštitutu. Ko je bila Cerkvi napadena, je izpovedala krščansko vero in druge vzpodbujala k mučeništvu. Sama je zaslužila trpeti mučeništvo.
13.* V Valmoranu (blizu Madrida, ravno tako na Španskem), blaženi Flávĳ (Atilán) Argüeso González [arguéso gonsáles], redovnik in mučenec iz Reda svetega
Janeza od Boga, ki je bil umrl v istem preganjanju zaradi sovraštva do vere.
14.* V Barbastru (blizu Huesce [uéske] v Aragónĳi, na Španskem), blaženi Sebastĳan Calvo Martínez [kalvó martínes], duhovnik, in pet tovarišev, mučencev, ki
so bili redovniki iz Kongregacĳe misĳonarjev Brezmadežnega Srca Marĳe in so
v istem preganjanju dobojevali slaven boj.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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15.* V Tarragoni (ravno tako v Španĳi), blaženi Anton Perulles Estívill, duhovnik in mučenec iz Sodalitete duhovnikov škoﬁjskih delavcev, ki je v vihri istega
preganjanja na poti dovršil boj.
16.* V Dachau (blizu Münchna na Bavarskem, v Nemčĳi), blažena duhovnika in
mučenca: Florĳan Stępniak [stenpnjak], iz kapucinskega reda, in Jožef Straszewski [straševski], ki sta v času vojne zasedbe Poljske zapustila življenje v koncentracĳskem taborišču zaradi smrtonosnega plina.
17.* V kraju Planegg (blizu Münchna na Bavarskem, v Nemčĳi), blaženi Karel
Leisner [lajzner], duhovnik in mučenec, ki je bil še kot diakon zaradi javnega
priznavanja vere in vztrajne službe dušam odpeljan v ječo in posvečen v duhovnika v koncentracĳskem taborišču Dachau. Čeprav osvobojen, je umrl zaradi težav, prejetih v ujetništvu.
******
18. Pri Augsburgu, spomin svete Hilárĳe, matere svete mučenke Afre, ki je bdela na njenem grobu, ko so jo preganjalci zgrabili in jo zaradi vere v Kristusa vrgli v ogenj skupaj z Digno, Evménĳo in Evprépĳo.
19. Istega dne so bili v tem mestu mučeni pod namestnikom Pertinákom: Kviriákus, Lárgio, Krescéncĳan, Nímmĳa in Júlĳana z drugimi dvajsetimi.
20. V Sirĳi, spomin svetih mučencev Makárĳa in Julĳana.
21. V mestu Falari (v Italĳi), trpljenje svetega Gracílĳana in Felicíssime, device,
ki so ju zaradi Kristusa najprej s kamni, bili po ustih, nato pa oba, željna mučeniške krone, prebodli z mečem.
22. Na gori svete Valburge (pri Kölnu), spomin svete Udevólte, device, katero je
zaradi čistega življenja angel odpeljal k nebeškemu Ženinu.
23. V Klervoju, prenos devetdesetih svetih menihov, katerih kosti so še v času
svetega Bernarda prenesle iz starega samostana v kapelico ﬂanderskih baronov.
24. V Lorrao (na Portugalskem), najdenje svete Terezĳe, ki je iz kraljice postala
nuna. Njeno truplo so našli leta 1617 nestrohnjeno in kakor živo, v bleščečih oblačilih.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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13. ������
1. Sveta mučenca: Poncĳán, papež, in Hippólit, duhovnik, ki sta bila skupaj odpeljana na Sardínĳo in tam oba po skupni obsodbi, in kot se zdi, hkrati odlikovana z vencem. Slednjič sta bila odpeljana v mesto Rim, prvi na pokopališče pri
Tiburtinski cesti, drugi na pokopališče Kalista.
2. V Imoli (v Flamínĳi), sveti Kasĳán, mučenec. Ker ni hotel častiti malikov, je bil
izročen dečkom, katerim je načeloval kot učitelj. S palicami je bil mučen do smrti, in kolikor bolj nežna je bila roka, toliko hujša je bila kazen mučeništva.
3. V Lyonu (v Galĳi), sveti Antíoh, škof, ki se je še kot duhovnik napotil obiskat
svetega Justa, svojega škofa v puščavi Egipta, kjer je tedaj živel in je tam umrl.
4. V Poitiersu [puatĳéju] (v Akvitánĳi), sveta Radegúnda, ki je kot kraljica Frankov še v času življenja svojega soproga kralja Hlotarja, prejela sveti pajčolan in
se v samostanu Svetega Križa v Poitiersu, ki ga je sama zgradila, bojevala pod
pravilom svetega Cezárĳa iz Arlesa [árla].
5. V taborišču Schemaru (pri bregu Chenisu Dsqali na področju Kavkaza), smrt
svetega Maksima pričevalca, krizopolitanskega opata blizu Carigrada, znamenitega po vnemi za nauk in katoliško resnico. Marljivo se je bojeval z monoteleti. Heretični cesar Konstancĳ mu je odsekal desno roko. Po hudi ječi in mnogih
mučenjih, je bil z dvema učencema, katerima je ime Anastázĳ, odpeljan v pokrajino Lesgistan, kjer je vrnil dušo Bogu.
6. V Fritzlaru (v Hessenu, danes v Nemčĳi), sveti Vigbért, duhovnik in opat, kateremu je sveti Bonifacĳ izročil skrb za krajevni samostan.
7.* V altenburškem samostanu (v deželi Vokatórjev, danes v Nemčĳi), blažena
Gertrúda, opatinja iz Premonstratenskega reda, ki je bila še kot deklica izročena
Bogu v tem kraju, od matere svete Elizabete, ogrske kraljice.
8.* V Kilmalloku (na Irskem), blažena: Patrik O'Healy [ouhíli], mayenski škof, in
Konn O'Rourke [ourourk], duhovnik, oba iz Reda manjših bratov, ki sta bila obsojena na smrt, ko sta javno izpovedala duhovništvo. Odpeljana sta bila na mučenje z mučilom.
9.* V Warwicku [vóriku] (v Anglĳi), blaženi Viljem Freeman [frímen], duhovnik
in mučenec, ki je bil pod kraljico Elizabeto I. samo zato, ker je bil duhovnik, obsojen na obglavljenje. Začel je pred mučilom peti himno »Te Deum« in šel trdno
odločen v trpljenje mučeništva.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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10. V Rimu, sveti Janez Berchmans, redovnik iz Družbe Jezusove, ki je bil zelo
vsem ljub zaradi iskrene pobožnosti, odkritosrčne ljubezni in stalnega veselja.
Po kratki bolezni je poslednji dan vesel umrl.
11.* Na Dunaju (v Avstrĳi), blaženi Marko de Aviáno (Karel Dominik) Krištof,
duhovnik iz kapucinskega reda, ki je, kot moder oznanjevalec božje Besede, povsod delal čudovito v prid revnim in bolnim in vzpodbujal predvsem mogočne
na svetu, da postavljajo vero in mir pred vsako drugo zadevo in koristjo.
12.* Na odprtem morju pri obali Rocheforta [rošfórta] v Galĳi, blaženi Peter Gabilhaud, duhovnik in mučenec, ki je bil zadržan v času francoske revolucĳe zaradi duhovništva na ladji suženjstva. Umrl je zaradi lakote in bolezni.
13. V mestu Saugues [sógi] (blizu Puy-en-Velay [pĳán velé], ravno tako v Galĳi),
sveti Beníld (Peter) Romançon [romansón], iz Inštituta krščanskih šolskih bratov, ki se je postaral pri poučevanju mladine.
14.* V Barbastru (blizu Huesce [uéske] v Aragónĳi, v Španĳi), blaženi Sekundín
Marĳa Ortega García, duhovnik, in enaindvajset tovarišev, mučenci, redovniki
iz Kongregacĳe misĳonarjev bratov Brezmadežnega Srca Marĳe, ki so bili umorjeni v preganjanju proti Cerkvi iz sovraštva do redovniškega življenja.
15.* V mestu Almazora [almasóra] (blizu Kastálĳe, pri obali Španĳe), blaženi Janez Agramunt, duhovnik in mučenec iz Kongregacĳe pobožnih šolskih redovnih klerikov, v istem preganjanju.
16.* Blizu vasi Albocásser [albokáser] (v kastiljski pokrajini v Španĳi), blaženi
Modest García Martí, duhovnik in mučenec iz kapucinskega reda, ki je v preganjanju proti veri dopolnil evangeljski načrt z mučeništvom.
17.* V Barceloni (ravno tako v Španĳi), blaženi Jožef Bonet Nadal, duhovnik in
mučenec iz Salezĳanske družbe, ki je v času istega preganjanja dovršil boj za
vero.
18.* V Berlinu (v kraju Plötzensee [plecnzé], v Nemčĳi), blaženi Jakob Gapp, duhovnik in mučenec iz Družbe Marĳine, ki je trdno prepričan razglašal, da brezbožni nauki vojaške vlade nikakor niso skladni s človeškim in krščanskim dostojanstvom. Zaradi tega je bil preganjan in se podal v Francĳo in Španĳo, toda
od odposlanih je bil ujet in umorjen z odsekanjem glave.
******
19. V Klervoju, spomin svetega Bernarda, meniha, slavnega po rodu in krepostih. Hudobni duh ga je dolgo časa skušal z mesenim poželenjem, vendar je kot
deviški zmagovalec odšel v nebesa.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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20. Na španski gori Sion, spomin častitega Martina, prvega priorja istoimenskega samostana, ki je bil mož občudovanja vredne svetosti.

14. ������
1. Spomin svetega Maksimiljana Marĳe (Rajmunda) Kolbe-ja, duhovnika in mučenca iz Reda manjših bratov Konventualov, ki je bil kot ustanovitelj Vojske Marĳe Brezmadežne odpeljan v različne kraje v ujetništvo. Slednjič se je v koncentracĳskem taborišču Oswiečim (ali Auschwitz pri Krakovu na Poljskem) izročil
ubĳalcem namesto sojetnika. Svojo službo za popolno žrtev iz ljubezni je izpolnil in dal zgled zvestobe do Boga in ljudi.
2. V Iliriku (v današnji Hrvaški), sveti Ursicín, mučenec.
3. V Apaméji (v Sirĳi), sveti Marcél, škof in mučenec, ki je bil od podivjanih poganov umorjen, ker je porušil svetišče Jupitera.
4. V Rimu, sveti Evzébĳ, duhovnik in pričevalec, ustanovitelj cerkve na Eskvilinu. Arĳanski cesar Konstancĳ ga je, zato ker je branil katoliško vero, dal zapreti
in je v zaporu zvesto vztrajal v molitvi in tam za večno zaspal v Gospodu.
5.* V Rossu (na Irskem), sveti Fahanán, škof in opat, ki je tam ustanovil samostan, slaven po božjih in človeških šolah.
6. V Altenburgu v Flándrĳi (v današnji Nemčĳi), smrt svetega Arnúlfa, soissonskega [soasónskega] škofa, ki je iz vojaka postal menih, nato škof. Trudil se je za
mir in slogo in v samostanu, ki ga je sam ustanovil, je tudi umrl.
7.* Blizu Montebaroccia [montebaróčĳa] v Marche (v Italĳi), blaženi Sanktus de
Urbíno Brancorsini, [brankorsíni] laiški brat iz Reda manjših bratov.
8.* V Otrantu (v Apúlĳi), blaženih skoraj osemdeset mučencev, katerim so ukazali turški vojaki, ki so vdrli, da se odpovedo veri. Toda bili so opogumljeni
od blaženega Antonĳa Primalda, starčka predilne obrti, da naj vztrajajo v veri
v Kristusa, in so tako prejeli venec mučeništva z obglavljenjem.
9. V Nagasaki-ju (na Japonskem), sveta mučenca Dominik Ibáňez de Erquicia
[ibánjesde erkísĳa], duhovnik iz Reda pridigarjev (dominikancev), in Frančišek
Šojemon, novinec, katehet v istem Redu, ki sta bila umorjena zaradi sovraštva
do krščanskega imena pod najvišjim voditeljem Tokugawa Jemitsu.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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10.* V Corianu [korĳánu] (v Emílĳi), blažena Elizabeta Renzi, devica, ki se je kot
ustanoviteljica Pobožnih učiteljic od Device Žalostne popolnoma posvetila, da
bi bile revne deklice v šolah poučene v človeškem in katehetskem nauku.
11.* V kraju Picassent [pokasént] (v pokrajini Valencĳi, v Španĳi), blaženi Vincenc Rubiols Castelló [rubióls kasteljó], duhovnik in mučenec, ki je v preganjanju izpričal vero v Kristusu z mučeništvom.
12.* V kraju imenovanem El Saler (blizu Valencĳe, ravno tako v Španĳi), blaženi
Feliks Yuste Cava [júste káva], duhovnik in mučenec, kateremu je Gospod zaradi neustrašene zvestobe podelil večno plačilo.
******
13. V Afriki, spomin svetega Demetrĳa, mučenca.
14. V mestu Limerick [limerik] (na Irskem), trpljenje štiridesetih svetih menihov,
ki so jih krivoverci umorili zaradi katoliške vere.
15. V Livónĳi spomin svetega Meinharda [majnárda], škofa, ki je izhajal iz nekega samostana našega reda in je tu postal škof, ter potrjeval evangelĳ s čudeži in
krepostmi.

15. ������
1. Slovesni praznik Vnebovzetja blažene Device Marĳe, Porodnice Boga in Gospoda našega Jezusa Kristusa, ki je bila po izteku zemeljskega življenja vzeta
s telesom in dušo v nebeško slavo. To vero Cerkve, prejeto iz izročila, je papež
Pĳ XII. slovesno razglasil.
2. V Rimu na pokopališču Kalísta na Apĳski cesti, spomin svetega Tarzícĳa, mučenca, ki je branil presveto Evharistĳo Kristusa, katerega je poskušala neumna
truma laikov onečastiti. Rajši je bil s kamni ometan do smrti, kot izročiti Sveto
psom.
3. V Nikomedíji (v Bitínĳi, v današnji Turčĳi), sveti mučenci: Stratón, Filip in Evtihĳán.
4. V Milanu (v Ligúrĳi), sveti Simplicĳán, škof, katerega je sveti Ambrož določil
za svojega namestnika, in ga je sveti Avguštin slavil s hvalnicami.
5. Spomin svetega Alípĳa, škofa v Tagasti (v Numídĳi, v današnji Alžirĳi), nekoč
učenec svetega Avguština, nato tovariš pri spreobrnitvi, sodelavec pri pastoral… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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ni službi in v bojih proti heretikom stalni borilec, slednjič v nebeški slavi sodeležnik.
6.* V Hildesheimu [hildeshajmu] (na Saškem, v Nemčĳi), sveti Altfríd, škof, ki je
zgradil stolnico in samostane.
7.* V Szekesfehervaru [sékešfeheváru] (v Panónĳi, v današnji Madžarski), rojstvo svetega Štefana, madžarskega kralja, katerega spomin se obhaja tri dni pozneje.
8. V Krakovu (na Poljskem), sveti Hĳacínt ali Jacek, duhovnik iz Reda pridigarjev (dominikancev), ki je bil določen od svetega Dominika, da širi red v tistem narodu in je skupaj tovarišema, z blaženim Česlávom in germanskim Henrikom, širil evangelĳ na Moravskem in v Šlezĳi.
9.* V Saviglianu [saviljánu] (v Piemontu), blaženi Hajmo Taparelli, duhovnik iz
Reda pridigarjev (dominikancev), neutrudljivi branitelj resnice.
10.* V Pallanzi [palánci] pri Novari (v Italĳi), blažena Julĳána iz Busto Arsítio,
devica iz Reda svetega Avguština, znamenita po nepremagljivi moči duha in čudoviti potrpežljivosti in vztrajna v premišljevanju nebeških stvari.
11. V Rimu, sveti Stanislav Kostka, po narodnosti Poljak, ki je želel vstopiti
v Družbo Jezusovo. Zbežal je od očetovega doma in šel peš v Rim, kjer ga je sveti Frančišek de Borja [borha] pripustil k noviciatu in je kmalu, izčrpan ob delu
v ponižnih dolžnostih, slaven po svetosti umrl.
12.* V mestu Wenga (blizu Busira v belgĳskem Kongu), blaženi Izidor Bakanja,
mučenec, ki je bil kot mladenič uveden v krščanstvo vero. Marljivo jo je gojil in
tako neustrašeno pričeval, med tem ko je delal, da je bil dnevno z bičanje mučen
od predstojnika kolonĳe, zaradi sovraštva do krščanske vere, in po nekaj mesecih je umrl, medtem ko je preganjalcu odpustil.
13. V kraju Chalchihuites [čalčivétes] (na durangskem ozemlju v Mehiki), sveti
mučenci: Alojzĳ Batis Sáinz [sáins], duhovnik, Emanuel Morales, družinski oče,
Salvátor Lara Puente in David Roldán Lara, ki so bili umorjeni v mehiškem preganjanju, iz sovraštva do krščanskega imena.
14.* V Barbastru (pri mestu Huesca [uéska] v Aragónĳi, v Španĳi), blaženi Ludvik Masferrer Vila, duhovnik, in devetnajst tovarišev, mučenci, redovniki iz Kongregacĳe misĳonskih sinov Brezmadežnega Srca Marĳe, ki so, v krutem preganjanju proti Cerkvi, položili življenje pred Kristusa in dan prej objeli na istem
kraju sobrate, umorjene v slavo Gospoda.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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15.* V vasi Almazora (pri Kastálĳi, pri obali Španĳe), blaženi Jožef Marĳa Peris
Polo, duhovnik iz Družbe duhovnikov, škoﬁjskih delavcev, ki so v istem preganjanju dosegli na pokopališču palmo mučeništva.
16.* V Madridu (ravno tako v Španĳi), blažena Marĳa od Tabernaklja od svetega
Alojzĳa Gonzaga (Elvíra) Moragas Cantarero [kantaréro], devica in mučenka iz
Reda bosonogih karmeličank, v istem preganjanju.
17.* Ravno tako v Madridu (v Španĳi), blaženi Dominik (Avguštin) Hurtado Soler [urtádo solér], duhovnik in mučenec iz Tretjega reda kapulatorjev svetega
Frančiška od Blažene Device Žalostne, ki je bil ovenčan zaradi pričevanja za Kristusa.
18.* V vasi Motril (pri Granadi na obali Španĳe), blaženi Vincenc Soler, duhovnik in mučenec iz Reda avguštinskih rekolektov, ki je bil v istem preganjanju
z drugimi sojetniki, katere je sam pobožno pripravil na smrt, obsojen na obglavljenje in pred zidovi pokopališča s svinčenkami preboden v Kristusu slavil zmago.
19.* V vasi Palma de Gandía (v kraju Valencĳi, ravno tako v Španĳi), blaženi Karmel Sastre Sastre, duhovnik in mučenec, ki je v istem preganjanju, zvest zgledu
Kristusa, po Njegovi milosti prišel v večno kraljestvo.
20.* V mestu Tarrega (blizu Barcelone, ravno tako v Španĳi), blaženi Jakob Bonet Nadal, duhovnik in mučenec iz Salezĳanske družbe, ki je zaslužil biti odrešen v Kristusovi Krvi kot zvest mučenec.
21.* V Padovi (v Italĳi), blaženi Klávdĳ (Rihard) Granzo�o [grancoto], redovnik
iz Reda manjših bratov, ki je povezal življenje redovniškega poklica z umetnostjo kiparja, in v malo letih dosegel popolnost v posnemanju Kristusa.
******
22. V Heisterbachu [hajstrbahu], spomin blaženega Kónrada, konverza, čigar
svetost je zaslužila, da je bil poveličan z raznimi razodetji.
23. V samostanu pri Toledu (na Španskem), spomin blažene Marĳe, nune, ki je
od svoje zavetnice prejela to milost, da je isti dan in isto uro šla v nebesa, kakor
je bila vzeta v nebesa sama nebeška Kraljica.

16. ������
1. Sveti Štefan, madžarski kralj, ki je po prerojenju v krstu, prejel krono kraljestva od papeža Silvestra II.. Poskrbel je za širjenje vere v Kristusa pri Madžarih,
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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uredil Cerkev v svojem kraljestvu in obdaril s premoženjem samostane, bil pravičen in miroljuben pri vladanju podložnikov, dokler se njegova duša ni preselila v nebesa v Szekesfeherváru [sékešfeheváru] na Ogrskem, na dan Vnebovzetja.
2. Spomin svetega Arsácĳa, ki je izpovedal pod cesarjem Licínĳem krščanko
vero in zapustil vojaško službo. Živel je v Nikomedíji kot samotar, nazadnje, ko
je prerokoval prihodnji poraz mesta, je v molitvi vrnil dušo Bogu.
3. V Sionu v Vallesu (v Švici), sveti Teodór, prvi škof tega mesta, ki je sledil zgledu svetega Ambroža, branil katoliško vero proti arĳancem in spoštljivo častil relikvĳe Agaunskih mučencev.
4.* V Bretánji, sveti Armagíl, puščavnik.
5.* Na ozemlju Le Mansa [lemána] (v Galĳi), sveti Frambáld, menih, ki je živel
sedaj samotarsko, sedaj cenobitsko.
6.* V gozdu pri mestu Rennes (v Bretánji), blaženi Radúlf de Fustéia, duhovnik,
ustanovitelj samostana Svetega Sulpícĳa.
7.* V Subiacu [subĳáku] (v Lácĳu), blaženi Lovrenc, s priimkom Loricát (oklepen), ki je odločil, če bo slučajno koga ubil, da bo umil kazen z največjo strogostjo in pokoro. Živel je v votlini gore samotarsko življenje.
8. V Lombardíji sveti Róh, ki izhaja iz Monte Pessulano (v Langedoku, v južni
Francĳi), ki je dosegel glas svetosti s pobožnim romanjem in ozdravljanjem okuženih po Italĳi.
9.* V Firencah (v Etrúrĳi), blaženi Angel Avguštin Mazzinghi [macíngi], duhovnik iz Karmeličanskega reda.
10.* V Kjótu (na Japonskem), blaženi Janez od svete Marte, duhovnik in mučenec iz Reda manjših bratov, ki je pridigal ljudstvu še med tem, ko so ga vlekli
k mučenju, in pel psalm » Hvalite Gospoda vsa ljudstva«.
11.* V Kokuri (ravno tako na Japonskem), blaženi mučenci: Simon Bokusai Kyota, katehist, in Magdalena, soproga, Tomaž Gengoro in Marĳa, ravno tako soproga, in Jakob njun sin, še deček, ki so bili po odloku župana Jetsundo iz sovraštva do krščanskega imena hkrati križani z glavo navzdol.
12.* V smrdljivi ladji privezan pri sidrih na odprtem morju pred Rochefortom
[rošfórom] (v Francĳi), blaženi Janez Baptist Ménestrel, duhovnik in mučenec,
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.

Avgust

371

ki je bil v času francoske revolucĳe zaradi duhovništva obsojen na ladĳske vezi
in je zaradi ran, polnih črvov, dopolnil mučeništvo.
13. V vasi Fan-jia-žuang pri Wu-jiao (v provinci He-bei na Kitajskem), sveta Roza
Fan Hui, devica in mučenka, ki je bila, ob preganjanju sektašev »Yihe-tuan«, prebodena in bila vsa ranjena vržena v reko, ko je še dihala.
14.* V Barceloni (v Španĳi), blažena Petra od svetega Jožefa (Ana Jožefa) Pérez
Florido, devica, ki je zapuščenim starčkom nudila stalno prisotnost in ustanovila Kongregacĳo sester, mater zapuščenih.
15.* V Denĳi (na ozemlju Alicante [alikánta], ravno tako v Španĳi), blaženi Placid García Gilabert [garsíja hilabért], redovnik in mučenec iz Reda manjših bratov, ki je dokončal odličen boj za Kristusa.
16.* V vasi Benicasim [benikásim] (blizu Kastálĳe, ravno tako v Španĳi), blaženi
Henrik García Beltran, diakon in mučenec iz kapucinskega reda, ki je po mučeništvu postal deležen Kristusove zmage.
17.* V vasi Picassent [pikasént] (v pokrajini Valencĳi, ravno tako v Španĳi), blaženi Gabriel (Jožef Marĳa) Sanchís Mompó [sančís mempó], redovnik in mučenec iz Tretjega reda svetega Frančiška kapulatorjev od blažene Device Žalostne,
ki se je preseli k Gospodu po nasilju sovražnikov Cerkve.
******
18. V Niceji (v Bitínĳi), spomin svetega Urzácĳa, pričevalca. Ko ga je Licinĳ zasledoval, je zapustil vojaški stan in šel v samoto. O njem beremo, da je tako slovel po krepostih, da je mogel izganjati hudobne duhove.
19. V Rimu, spomin svete Sirene, ki je bila nekdaj žena cesarja Dioklecĳana.
20. V Nukali (v Španĳi), spomin častitega Atanázĳa, meniha, ki je bil poln kreposti in zasluženja.
21. V Belgĳi, spomin svetih devic in sester: Fulcéde, Sánkte in Rusélle, ki so bile
kot prvi dragoceni temeljni kamni samostana Pratum.

17. ������
1. V Cízicu (v Helespóntu, v današnji Turčĳi), sveti Mirón, duhovnik in mučenec, ki je bil baje pod cesarjem Decĳem in predsednikom Antípatrom po mnogih mukah obglavljen.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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2. V Cezaréji v Kapadócĳi (v današnji Turčĳi), sveti Mamán ali Mamét, mučenec,
ki je živel kot zelo ponižen pastir sam v gozdovih gora, živel od sadežev in ker
je priznaval vero v Kristusa, je dovršil pod Avrelĳánom mučeništvo.
3. Na Sicílĳi, rojstvo svetega Evzébĳa, papeža, ki je bil od cesarja Makséncĳa kot
trajna priča Kristusa odpeljan na ta otok in je izven zemeljske domovine zaslužil nebeško kraljestvo. Njegovo telo je bilo prepeljano v Rim in položeno na Kalistovem pokopališču.
4.* V Frízĳi, sveti Jero, duhovnik in mučenec, ki je baje bil umorjen od poganskih Normánov.
5.* V Solunu (v Makedonĳi, v današnji Grčĳi), smrt svetega Elĳa Mlajšega, meniha pod Pravili vzhodnih očetov, ki je zaradi vere mnogo pretrpel od Saracenov. Z nepremagljivim duhom je pozneje živel v Kalábrĳi, pa tudi na Sicílĳi je živel v strogosti in molitvi.
6.* V Arkárĳi (blizu Milazza [miláca] na Sicílĳi), sveti Nikolaj Politi, puščavnik,
ki je živel strogo življenje, največ časa v votlini.
7.* V Colle [kole] di Val d'Élsa (blizu Siene v Etrúrĳi), blaženi Albert, duhovnik,
ki je kazal ljudstvu odličen zgled kreposti.
8. V Montefalku (v Umbrĳi), sveta Klara od Križa, devica iz Reda puščavnic svetega Avguština, ki je načelovala samostanu Svetega Križa, in je iz ljubezni hrepenela po Kristusovem trpljenju.
9. V Toledu (v Kastílĳi na Španskem), sveta Beatríka da Silva Meneses, devica, ki
je najprej spremljala kot plemenita žena na kraljevskem dvoru kraljico Izabelo,
potem, ker je hotela živeti popolnejše življenje, se je podala med nune reda svetega Dominika, živela tako mnogo let, slednjič je ustanovila nov red pod imenom Spočetja blažene Marĳe Device.
10. V Nagasaki-ju (na Japonskem), sveta mučenca: Jakob Kyuhei Gorobioye Tomonaga, duhovnik iz Reda pridigarjev (dominikancev), in Mihael Kurobioye, ki
sta bila obsojena na obglavljenje zaradi Kristusa, pod najvišjim vodstvom Tokugawa Yemitsu.
11. V Saumuru [semiru] (pri Angersu [anžéru] v Francĳi), sveta Ivana Delanoue
[delanú], devica, ki v popolnem zaupanju na pomoč Božje Previdnosti je sprejemala sirote in starke bolne in zgubljene ženske v hišo, nato je položila s tovariši
temelje ustanovi Sester svete Ane od Previdnosti.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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12.* Na odprtem morju pred Rochefortom [rošfórom] v Francĳi, blaženi Natalis Hilarĳ Le Conte [lekón], mučenec, ki je kot klerik stolnice v Bourgesu [búržu]
postavljen v službo pevovodja, bil zadržan ob preganjanju na ladji suženjstva iz
sovraštva do vere. Zbolel je in umrl zaradi Kristusa.
13.* Pri mestu Castelfullit [kastelfuljít] de la Roca (blizu Gerone na Španskem),
blaženi Henrik Canadell [kanadél], duhovnik in mučenec iz Reda pobožnih šolskih redovnih klerikov, ubit iz sovraštva do Cerkve.
******
14. V Kartágini, spomin svetih mučencev: Liberáta, opata, Bonifácĳa, diakona,
Sérvĳa in Rústika, subdiakonov, Rogáta in Septíma, menihov, ter Máksima, mladeniča, ki so bili v času vandalskega preganjanja ovenčani od Gospoda.
15. V Himmerodu, spomin Ludóna, konverza, čigar čistost in ponižnost sta bili
strah hudobnih duhov, ki jih je imel celo v oblasti.
16. Na Portugalskem, prenos svetega Férdinanda, mučenca.

18. ������
1. V Palestrini v Lácĳu, sveti Agapít, mučenec, ki je bil šele petnajst let star in je
kar gorel iz ljubezni do Kristusa. Na povelje cesarja Avrélĳa so ga zgrabili, ga
dolgo tepli in potem vrgli levom. Ker se ga ti niso dotaknili, so ga biriči obglavili. Tako je dosegel venec slave.
2. V Utiki v Afriki (v današnji Tunizĳi), sveti mučenci »sĳajne množice«, ki so
bili od oznanjevalcev ujeti v mrežo kot dobre ribe, zvesti svojemu škofu Kvadrátu so hkrati priznali Kristusa Božjega Sina in velikodušno umrl.
3. V Miri (v Lícĳi, v današnji Turčĳi), sveti León, mučenec.
4. V Rimu na Labikánski cesti, sveta Helena, mati cesarja Konstantina, ki se je
posebno trudila pomagati revnim in pomešana med množice obiskovala cerkve.
Ko je pripotovala v Jeruzalem, da bi obiskala kraje Kristusovega rojstva, trpljenja in vstajenja, je počastila jaslice in križ Gospodov z izgradnjo častitljivih bazilik.
5. V Metzu (v belgĳski Galĳi), sveti Firmín, škof.
6.* V Arlesu [árlu] (v Provansi), sveti Eónĳ, škof, ki je svojo Cerkev branil pred
Pelágĳevo zmoto in svetega Cezárĳa, katerega je posvetil za duhovnika, priporočil svojemu ljudstvu kot naslednika.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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7. V Bitínĳi (v današnji Turčĳi), smrt svetega Makárĳa, igumena Pelecetskega samostana, ki je pod cesarjem Leónom V. mnogo trpel zaradi obrambe svetih podob.
8.* V samostanu Cava [káva] de Tirreni (v Kampánĳi), blaženi Leonárd, opat in
miroljubni mož.
9.* V Raveni (v Flamínĳi), blaženi Rajnáld de Concorégio [konkorédžĳo], škof,
slaven po gorečnosti, modrosti in ljubezni.
10.* V Mantovi (v Lombardíji), blažena Pavla Montaldi, devica, opatinja iz Reda
klaris, odlična po pobožnosti do Gospodovega trpljenja, pogosti molitvi in po
strogosti.
11.* Na ladji suženjstva na odprtem morju pri Rochefortu [rošfórtu] (v Franciji), blaženi Anton Banassat [banasá], duhovnik in mučenec, ki je bil kot župnik
v francoski revolucĳi zadržan zaradi sovraštva do vere. Zaradi lakote se je preselil h Gospodu.
12.* V Valdemoru (blizu Madrida v Španĳi), blaženi Frančišek Arias Martín, duhovnik in mučenec, ki je kot novinec v Redu svetega Janeza od Boga, v času preganjanja, pot popolnosti v kratkem dosegel.
13.* V Barbastru (blizu mesta Huesca [uéska] v Aragónĳi, v Španĳi), blažena redovnika, mučenca v istem preganjanju: Jakob Falgarona Vilanova in Atanázĳ Vidaurreta Labra [vidauréta lávra] iz Kongregacĳe misĳonarjev, sinov Srca Brezmadežne Marĳe.
14.* Pri Alcanízu [alkanísu] (v pokrajini Tortose, v Španĳi), blaženi Martin Martínez Pascual [martínes Páskual], duhovnik in mučenec, ki je bil včlenjen v Bratovščini duhovnikov škoﬁjskih delavcev. Sprejel je ob istem preganjanju in na
isti dan slavni venec.
15.* V vasi Rafelbunyol [rafelbujól] (v pokrajini Valencĳi na Španskem), blaženi
Vincenc Marĳa Izquierdo Alcón [iskiérdo alkón], duhovnik in mučenec, ki je bil
ubit zaradi sovraštva do vere.
16.* V Santiagu (v Kilih), blaženi Albert Hurtado Cruchaga [urtádo kručága],
duhovnik iz Družbe Jezusove, ki je ustanovil zaposlitev, da bi dal ubogim brez
strehe in beračem, ter predvsem dečkom, pravo in domače bivališče.
******
17. V Rimu, spomin blaženih duhovnikov: Janeza in Krispa, ki sta v Dioklecĳanovem preganjanju zelo slovesno pokopala mnogo teles svetnikov in jim bila,
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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po njihovih priprošnjah, sama pridružena. Tako sta si zaslužila veselje večnega
življenja.
18. V Klervoju, spomin blaženega Ada, škofa iz mesta Cassel [kasél], ki se je odpovedal svoji službi in postal menih, nato je škofovsko čast ovenčal s svetim
koncem.
19. V Sitoju, spomin blaženega Janeza, meniha, ki je šel z našim svetim očetom
Robertom iz Molesme-a [moléma] v Lyon k legatu Húgonu, zaradi ustanovitve
Sitoja. Vztrajal je v svojem sklepu ter v preprostosti in spokojnosti svojega srca
položil z drugimi brati temelj reda.
20. Na Škotskem, spomin blaženega Martina, meniha, slavnega po učenosti in
svetosti, ki je v zelo lepem slogu popisal življenje škofov.

19. ������
1. V Caenu [kaénu] (v Normandíji, v Francĳi) sveti Janez Eudes, duhovnik, ki se
je mnoga leta posvečal pridiganju po župnĳah. Nato je ustanovil Kongregacĳo
Jezusa in Marĳe za vzgojo duhovnikov v semeniščih, pa tudi drugo kongregacĳo za nune Naše Gospe od Ljubezni, za ženske spokornice, za njihovo utrjevanje v krščanskem življenju. Zelo je pospeševal pobožnost do svetih Src Jezusa in
Marĳe, dokler ni pobožno zaspal v Gospodu.
2. V Ceccanu [čekánu] (v Lácĳu), sveti Magnus, mučenec.
3. V tarragonski pokrajini v Španĳi, sveti Magín, mučenec.
4. V Gazi (v Palestini), sveti Timótej, mučenec, ki je bil v preganjanju cesarja Dioklecĳána pod predsednikom Urbánom, po prenašanju mnogih mučil, sežgan
z upočasnjenim ognjem.
5. V Kilíkĳi (v današnji Turčĳi), sveti tribun Andrej in tovariši vojaki, ki so se, kot
se poroča, po zmagi z božjo pomočjo nad Perzĳci, spreobrnili k veri v Kristusa.
Zaradi tega imena so bili zatoženi in prebodeni od predsednika vojske Selévka
pod cesarjem Maksimĳánom v soteskah gora Tavrus.
6. V Rimu na Tiburtinski cesti (poleg Svetega Lavrencĳa), pogreb svetega papeža Ksista III., ki je pomiril prepir med antiohĳskim in aleksandrĳskim patriarhatom. Dal je božjemu ljudstvu na Eskvilinu baziliko blažene Marĳe v Rimu.
7. V sisteronski pokrajini v Francĳi, sveti Donát, duhovnik, ki je baje živel mnoga leta puščavniško življenje.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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8.* V samostanu Bobbio (v Emílĳi), sveti Bertúlf, opat, naslednik svetega A�ala
v istem samostanu.
9. V Nürnbergu (v Frankónĳi, v Nemčĳi), sveti Sebáld, puščavnik
10.* V Kalábrĳi, sveti Jernej de Símero, duhovnik in opat, ki je po puščavniškem
življenju ustanovil samostan Grkov.
11.* V samostanu Igny [inji] (v Francĳi), blaženi Gverík, opat, ki je bil pravi učenec svetega Bernarda, ki ni mogel nuditi svojim bratom zgled dela, zaradi slabosti telesa, jih je pa zelo utrjeval s pogostimi pridigami, ponižnostjo in ljubeznĳo.
12.* V samostanu Cava [káva] de T́irreni (v Kampánĳi), blaženi León II., opat.
13. Pri Bringolesu [bringó́lu] (v Provansi, v Galĳi), smrt svetega Ludvika, škofa,
ki je bil nečak kralja svetega Ludvika. Bolj si je želel evangeljsko uboštvo kot slavo in časti sveta. Še mlad po letih, toda zrel po kreposti, je bil povišan na toulouški sedež. Kmalu pa je, izčrpan zaradi šibkega zdravja, pobožno umrl.
14.* V Piacenzi [piačénci] (v Emílĳi), blaženi Jordán iz Pise [píze], duhovnik iz
Reda pridigarjev (dominikancev), ki je razlagal v ljudskem jeziku in preprosto
vzvišeni nauk preprostemu ljudstvu.
15.* V Acquapagani [akvapagáni] (v Marche, v Italĳi), blaženi Angel, puščavnik
iz Kamaldulenskega reda.
16.* V Nagasaki-ju (na Japonskem), blaženi mučenci: Ludvik Florés, duhovnik iz Reda pridigarjev (dominikancev), Peter de Zúňiga [súnjiga], duhovnik iz
Reda puščavnikov svetega Avguština, in trinajst tovarišev, japonskih mornarjev,
ki so bili v pristanišču izpostavljeni in takoj ujeti, ter tamkaj zaradi krščanske
vere z različnimi mučili vsi hkrati dopolnili enako mučeništvo.
17.* V Dorchestru [dorčestru] (v Anglĳi), blaženi Hugo Green [grín], duhovnik
in mučenec, ki je bil posvečen v Douai [duej]. Služil je trideset let v domovini,
dokler ni bil pod kraljem Karlom I. strašno in dolgo časa z železom rezan in je
tako zaslužil biti pridružen Kristusovemu trpljenju.
18. V Monteagudu (v Navarri na Španskem), rojstvo svetega Ezekĳela Morena
Díaz, pastopolitanskega škofa v Kolumbĳi iz Reda rekolektov svetega Avguština, ki je daroval delo in življenje za oznanjevanje evangelĳa, tako na Filipinskih
otokih, kakor v Južni Ameriki.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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19.* V vasi Llosa [ljósa] de Ranes (v pokrajini Valencĳi, v Španĳi), blaženi Frančišek Ibáňez [ibánjes], duhovnik in mučenec, ki se je ob preganjanju proti veri postal Kristusu podoben do smrti in dopolnil življenje.
20.* V mestu Gandía (v istem okraju Španĳe), blaženi Tomaž Sitjar Fortiá, duhovnik in mučenec iz Družbe Jezusove, ki je v istem preganjanju prelil kri za
Kristusa.
21.* V kraju imenovanem El Saler (prav tako v okraju Valencĳi), blažena Elvira
od Rojstva Naše Gospe Torrentallé Paraire [toretaljé paráire] in tovarišice, device in mučenke iz Inštituta sester karmeličank od ljubezni, ki so odnesle večni sad
vere za Ženina Kristusa.
******
22. V Rimu, spomin svetega Julĳa, mučenca, ki je bil na povelje cesarja Kómoda
tako dolgo tepen s palico, da je izdihnil svojo dušo.
23. V okolici mesta Bourgesa [búrža], spomin svetega Marĳana, pričevalca.
24. V Galĳi, spomin blaženega Martina, kardinala, čigar meniško uboštvo proslavlja sveti Bernard v četrti knjigi o premišljevanju.
25. V Sitoju, spomin blaženega Bonifacĳa, opata, katerega je imel ves red, zaradi
njegove svetosti, za zgled.

20. ������
1. Spomin svetega Bernarda, opata in cerkvenega učitelja, ki je vstopil v nov cistercĳanski samostan skupaj s tridesetimi tovariši. Nato je bil ustanovitelj in prvi
opat samostana Clairvaux [klervó], kjer je menihe modro vodil v božje zapovedi z življenjem, naukom in zgledom. Prehodil je Evropo, da je vzpostavljal mir
in edinost in razsvetljeval vso Cerkev s pismi in s pogostimi opomini, dokler ni
na ozemlju lyonske Galĳe v Gospodu zaspal.
2. Spomin svetega Samuela, preroka, ki je bil od Boga poklican še kot deček.
Nato je deloval v Izraelu kot sodnik. Po božjem ukazu je mazilil Savla ljudstvu
za kralja, toda pozneje ga je Gospod zavrgel zaradi nezvestobe. Kraljevsko maziljenje je podelil tudi Davidu, iz katerega rodu je bil rojen Kristus.
3. Pri Chinonu [šinónu] (v tourski [túrski] pokrajini, v Akvitánĳi), sveti Maksim,
učenec svetega Martina, ki je bil najprej menih na otoku Bárbara pri Lyonu, nato
je ustanovil samostan pri reki Vienne [vién], v katerem je umrl v polnosti dni.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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4. Na otoku Noir-Moutier [nuá mutĳé] (ravno tako pri obali Akvitánĳe), sveti Filibért, opat, ki je bil vzgojen na dvoru kralja Dagobérta in še kot mladenič postal
menih. Vodil in ustanovil je naprej samostan Jumieges, nato Noir-Moutier.
5. V Kordobi (v pokrajini Andalúzĳa na Španskem), sveta mučenca Leovigíld in
Krištof, meniha, ki sta v preganjanju Mavrov pogumno pred sodnikom izpovedala vero v Kristusa, zato sta z obglavljenjem prejela palmo mučeništva.
6.* V Sieni (v Etrúrĳi), smrt blaženega Bernarda Tolomeja, opata, ki se je kot ustanovitelj Olivetánske kongregacĳe pod Pravilom svetega Benedikta zelo trudil za
meniško disciplino. Ko se je širila kuga po Italĳi, je umrl pri sienskih menihih, ki
so bili v nevarnosti.
7.* Na odprtem morju pred Rochefortom [rošfórom] pri obali Francĳe, blažena
duhovnika in mučenca: Ludvik Frančišek Le Brun [brin] in Gervázĳ Brunel [brinel], eden kot menih iz Benediktinske kongregacĳe svetega Mavra, drugi kot
prior opatĳe cistercĳanskih trapistov. Oba sta bila v času francoske revolucĳe nečloveško zaprta in zaradi bolezni dopolnila mučeništvo.
8. V Rimu, sveta Marĳa de Ma�ias, devica, ki je ustanovila Kongregacĳo sester
od čaščenja predragocene Kristusove Krvi.
9. V Rimu, smrt svetega papeža Pĳa X., katerega spomin se obhaja jutri.
10.* V Vallboni (v kastílĳski pokrajini, v Španĳi), blaženi Matĳa Cardona [kardóna], duhovnik in mučenec v verskem preganjanju, iz Reda pobožnih šolskih redovnih klerikov.
11.* V mestu Xátiva (v pokrajini Valencĳi, ravno tako na Španskem), blažena
Marĳa Klemen Mateu, devica in mučenka, ki je v času istega preganjanja, po
vztrajnosti v veri, zaslužila biti podobna Kristusu.
12.* V koncentracĳskem taborišču Dachau (blizu Münchna na Bavarskem,
v Nemčĳi), blaženi Ladislav Manczkowski [mančkovski], duhovnik in mučenec, po narodnosti Poljak, ki je bil odpeljan v času vojne in, pred preganjalci človeškega in krščanskega dostojanstva branil vero pri mučenju do smrti.
******
13. Blaženi Porfírĳ, božji mož, ki je v veri in Kristusovem nauku poučil svetega
mučenca Agapita.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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21. ������
1. Spomin svetega papeža Pĳa X., ki je v dušno-pastirski skrbi, kot duhovnik,
potem kot mantovski škof, beneški patriarh in slednjič izvoljen za rimskega papeža, sprejel program vladanja, da vse prenovi v Kristusu. To je izvršil s preprostim duhom, uboštvom in močjo. Vzpodbujal je vernike h krščanskemu življenju
po prisotnosti pri evharistĳi, po dostojnosti svete liturgĳe in celostnosti nauka.
2. V Trákĳi (v današnji Turčĳi), sveti Agatoník, Zótik in drugi, mučenci, ki so
baje pretrpeli mučeništvo v Selymbrĳi in drugih krajih.
3. V Rimu (na ozemlju Verana), sveta Kiríaka, ki je na cesti Tiburtini zapustila
ime pokopališču, katerega je podarila Cerkvi.
4. V Utíki (v Afriki, v današnji Tunizĳi), sveti Kvadrát, škof in mučenec, ki je
z vsem svojim ljudstvom, kleriki in laiki priznal Kristusa in katero čredo je hranil, ji je po štirih dneh kot pastir sledil.
5. V Veroni na Beneškem, sveti Evprépĳ, ki se smatra kot prvi škof tega mesta.
6. V Forolongianu na Sardínĳi, sveti Luksórĳ, mučenec.
7. Spomin svetih mučencev Bassa in treh njegovih sinov Teógnĳa, Agápĳa in Pístĳa, od katerih so, po pripovedovanju, Bassa je trpel mučeništvo na otoku Halóna, drugi pa v Edessi v antični Sirĳi.
8. Na ozemlju Menda (v Francĳi), sveti Privát, škof in mučenec, ki je bil zajet
v kripti, kjer se je posvečal postu in molitvam. Bil je umorjen z gorjačami ob vdoru v Galĳo, ker ni hotel zapustiti svoje ovce in žrtvovati malikom.
9. V Clermont-Ferrandu [klerón feránu] (v Akvitánĳi), sveti Sidónĳ Apolinárĳ,
ki je bil v škofa posvečen iz prefekta mesta Rima. Bil je poln, tako božjih kot človeških in krščanske moči in se je uprl barbarski krutosti kot katoličan in znamenit učitelj.
10.* V Alzíri (na ozemlju Valencĳe, na Španskem), spomin svetih mučencev: Bernarda, prej imenovanega Ahmed, meniha iz Cistercĳanskega reda, in njegovih
sester Marĳe (Zájde) in Grácie (Zorájde), kateri je iz mohamedanske vere privedel v Kristusovo vero.
11. V mestu Hung-Yen (v Vietnamu), sveti Jožef Đang Đinh (Nien) Vien, duhovnik in mučenec pod cesarjem Minh Mang.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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12.* V Tananarívu (na otoku Madagaskar), blažena Viktorĳa Rasoamanarivo, ki
je po poroki z nasilnem možem postala vdova. Ko so bili misĳonarji izgnani iz
otoka, je pomagala z vso skrbĳo kristjanom in branila Cerkev pri javnih oblasteh.
13.* V vasi Alberic [alberik] (v pokrajini Valencĳi na Španskem), blaženi Salvátor Estrugo Solves [estrúgo sólves], duhovnik in mučenec, ki je v času preganjanja iz ljubezni do Kristusa prenašal vsa nasprotovanja, vse do mučeniške palme.
14.* V kraju El Morrot (blizu Barcelone, ravno tako na Španskem), blaženi Rajmúnd Peiró Victorí [pejró viktorí], duhovnik in mučenec iz Reda pridigarjev
(dominikancev), ki je v istem preganjanju zvesto obdržal Kristusove besede in
prešel po smrti v slavno življenje.
15.* Pri Münchnu na Bavarskem (v Nemčĳi), blaženi Bruno Zembol, mučenec
iz Poljske, ki je bil odveden zaradi vere iz Poljske pod vlado, nasprotno Bogu,
v koncentracĳsko taborišče Dachau.
******
16. V mestu Salona, spomin svetega Anastázĳa, mučenca, ki je bil umorjen zaradi vere v Kristusa na povelje cesarja Avrelĳa.
17. Rojstni dan za nebesa za nebesa svetih mučencev: Bonóza in Maksimĳána,
katerih dela so ohranjena.

22. ������
1. Spomin blažene Device Marĳe Kraljice, ki je rodila Božjega Sina, kneza miru,
katerega kraljestva ne bo konec in jo krščansko ljudstvo pozdravlja kot Kraljico
sveta in Mater usmiljenja
2. V Autunu [óténu] (v lyonski Galĳi), sveti Simforĳán, mučenec. Medtem ko
so ga peljali k mučenju, ga je mati opomnila z mestnega obzidja rekoč: »Otrok,
otrok, Simfronĳan, imej živega Boga v mislih. Danes se ti življenje ne jemlje, ampak spreminja v boljše«.
3. V Rimu na Ostĳski cesti (na istem pokopališču), sveti Timotej, mučenec, ki ga
je mestni prefekt zgrabil in vrgel v ječo. Ko ni hotel žrtvovati malikom, ga je dal
trikrat bičati in mučiti s krutimi kaznimi, končno pa obglaviti.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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4. V Todu (v Umbrĳi), sveti Filip Benizi [beníci], ﬁrenski duhovnik, ki je bil mož
izredne ponižnosti in pospeševalec Reda služabnikov Marĳe (servitov), ki je
imel Kristusa križanega za edino knjigo življenja.
5.* V Bevagni [bevánji] (v Umbrĳi), blaženi Jakob Bianconi [bjankóni], duhovnik
iz Reda pridigarjev (dominikancev), ki je prav tam ustanovil samostan in zavračal zmote Nikolajevcev.
6.* V Okri (pri Fossi v Abruzzu [abrúcu]), blaženi Timotej de Montículo [montíkulo], duhovnik iz Reda manjših bratov, odličen po strogosti in gorečnosti v molitvi.
7.* V Yorku (na Angleškem), blaženi Tomaž Percy, mučenec, ki je kot prebivalec
Nortúmbrĳe, pod kraljico Elizabeto I., zaradi zvestobe Rimski Cerkvi, z obglavljenjem dosegel palmo mučeništva.
8.* Ravno tam, pod isto kraljico, blažena duhovnika in mučenca: Viljem Lacey
[lejsi] in Rihard Kirkman, ki sta bila obsojena na smrt, ker sta stopila v Anglĳo
kot duhovnika, in bila zato odpeljana k mučenju.
9. V Worcesteru [vústru] (ravno tako na Angleškem), sveti Janez Wall [vól], duhovnik in mučenec iz Reda manjših bratov, ki je več kot dvajset let skrivaj vršil
pastoralno službo. Pod kraljem Karlom II. je zaradi duhovništva umrl obešen
z vrvjo in preboden z železom.
10. V Herefordu (ravno tako v Anglĳi), na isti dan in v istem letu, sveti Janez
Kemble, duhovnik in mučenec, ki več kot petdeset let vršil pastoralno službo
v času preganjanja, dokler ni osemdesetletni dovršil trpljenja obešen zaradi duhovništva na vrv.
11.* V Oﬃdi (v Marche, v Italĳi), blaženi Bernard (Dominik) Peroni, redovnik iz
kapucinskega reda, slaven po preprostosti srca, po nedolžnem življenju, in po
čudoviti ljubezni do ubogih.
12.* Na morju pred Rochefortom [rošfórom] v Galĳi, blaženi Elĳa Leymarie de
Laroche [lejmarí dlaróš], duhovnik in mučenec, ki je bil vržen na umazano tovorno ladjo na odprtem morju in tam strašno pretepen zaradi bolezni umrl.
13.* V vasi Starunja (v pokrajini Ivano-Frankivsk, v Ukrajini), blaženi Simeon
Lukač, škof in mučenec, ki je pod sovražno vlado skrivno služil čredi katoličanov bizantinskega obreda. Oznanjal je zvesto do smrti Gospoda Kristusa in slavo in čast Boga. Tam je, strašno pretepen, zaradi bolezni umrl.
******
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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14. V Rimu, spomin svetega Antonína, mučenca. Ker se je prostovoljno priznal
za kristjana, ga je sodnik Vitelĳ zapovedal obglaviti. Pokopan je na Avrelĳski cesti.
15. V rimskem pristanišču, smrtni dan svetih romarjev in mučencev: Márcĳala,
Epiktéta, Saturnína, Mapríla in Féliksa z njihovimi tovariši.

23. ������
1. Sveta Roza, devica, ki je že kot deklica izredne strogosti v Limi v Peruju sprejela habit Sester tretjega reda dominikancev. Predana pokori in molitvi je gorela po reševanju grešnikov in Indĳancev, za katere je želela dati življenje in se je
radovoljno podvrgla vsem težavam, da bi jih pridobila za Kristusa. Umrla je tri
dni po današnjem dnevu.
2. Spomin svetega Zahéja, škofa, ki je baje kot četrti po Jakobu, Gospodovem
bratu, vodil jeruzalemsko Cerkev.
3. V Rimu na pokopališču svetega Lovrenca na Tiburtinski cesti, sveta mučenca:
Abúndĳ in Irenéj.
4. V Óstĳi (v Lácĳu), sveti mučenci: Kiríak, Hipolit in Arheláj.
5. V Sistovu (v današnji Belgĳi), sveti Lupo, mučenec, ki je verjetno z mečem dosegel svobodo v Kristusu.
6. V Ayasu (v Kilíkĳi, v današnji Turčĳi), sveti bratje: Klávdĳ, Astérĳ in Neón, katere je mačeha zatožila, da so kristjani. Verjetno so bili obglavljeni pod cesarjem
Dioklecĳanom in pod predsednikom Lísĳem.
7. V Autunu [óténu] (v lyonski Galĳi), sveti Flavĳán, škof, ki je blestel v času kralja Klodovika.
8.* V Londonderry-ju [londn nerĳu] (na severnem Irskem), sveti Evgénĳ, prvi
ardstrawski škof.
9.* V samostanu Svetega Filipa (blizu Lokra v spodnji Kalábrĳi), sveti Anton de
Hierácio [jeráčio], puščavnik.
10.* Pri sidrih daleč na morju pred Rochefortom [rošfórom] pri obali Francĳe,
blaženi Janez (Protásĳ) Bourdon [burdó], duhovnik in mučenec iz kapucinskega reda, ki je v času francoske revolucĳe skupaj z več drugimi duhovniki padel
v ujetništvo, prinašal sojetnikom tolažbo, dokler ga ni uničila okužba.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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11.* V kraju Tavernes de Valldigna [valdígna] (v pokrajini Valencĳi na Španskem), blaženi mučenci: Konstantin Carbonell Sempere [karbonél sempére], duhovnik, Peter Gelabert Amer in Rajmúnd Grimaltós Monllor [monljór], redovnika iz Družbe Jezusove, ki so v času preganjanja proti veri pretrpeli mučeništvo.
12.* Pri mestu Vallibona (ravno tako v pokrajini Valencĳi na Španskem), blažena: Florentín Pérez Romero, duhovnik, in Urban Gil Sáez [Hil sáes], redovnik, iz
Tretjega reda svetega Frančiška kapulatorjev od blažene Device Žalostne, ki sta
v času istega preganjanja dovršila boj za vero.
13.* V mestu Silla [silja] (v isti pokrajini), blaženi Janez Marĳa od Križa (Marijan) García Mendéz [garsíja mendés], duhovnik in mučenec iz Kongregacĳe duhovnikov od svetega Srca Jezusovega, ki je v istem verskem preganjanju ohranil
Kristusovo vero do smrti.
14.* V vasi Puzol [pusól] (ravno tako pri Valencĳi na Španskem), blaženi: Rosárija (Petra Marĳa Viktorĳa) Quintana [kvintána] Argos in Serafína (Emanuela Justa) Fernández Ibero, devici in mučenki iz Tretjega reda kapucink od Svete Družine, ki sta dosegli milost mučeništva ob divjanju istega preganjanja.
15.* V koncentracĳskem taborišču Dachau (blizu Münchna na Bavarskem,
v Nemčĳi), blaženi Frančišek Dachtera, duhovnik in mučenec, po narodnosti
Poljak, ki je v času vojne pohabljen od grozodejstev, narejenih od zdravnikov, ki
niso spoštovali človeškega dostojanstva, za Kristusa umrl.
******
16. Rojstni dan za nebesa svetih mučencev: Donáta, Restitúta, Valérĳana in Fruktuóze z drugimi dvanajstimi, ki so bili v Antiohĳi kronani s preslavno častjo pričevanja.
17. Rojstni dan za nebesa svetega Timóteja in Apolinára, ki sta pri mestu Reims
(v severni Galĳi) pretrpela mučeništvo in zaslužila priti v nebeško kraljestvo.
18. V Lyonu, spomin svetih mučencev: Minérvĳa in Eleázarja z osmimi sinovi.
20. Spomin svetega Flávĳa iz Óténa (Autuna), škofa, in Sidónĳa iz Klermónta
(Clairmonta).

24. ������
1. Praznik svetega Jerneja, apostola, ki je večinoma imenovan kot Natanael iz
Kane Galilejske, katerega je h Kristusu pripeljal Filip. Pozneje ga k sebi poklical je Kristus, da mu sledi in ga pridružil dvanajsterim. Po Gospodovem vnebo… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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hodu je baje oznanjal Gospodov Evangelĳ v Indĳi in bil tam ovenčan z mučeništvom.
2. V Eskihisaru (v Honoriádi, v današnji Turčĳi), sveti Tatión, mučenec.
3. V Clichy-ju [klišíju] (v pariški pokrajini), smrt svetega Avdéna, rounskega [ruánskega] škofa, ki je bil od službe pri kralju Dagobértu posvečen v škofa. Svojo
škoﬁjo je srečno vodil triinštirideset let, ustanovil mnogo cerkva in podpiral samostane.
4. Na gori Olymp (v Bitínĳi, v današnji Turčĳi), sveti Jurĳ Limnióta, menih, ki je
pokaral brezbožnega cesarja Leóna III., ker je uničeval svete podobe svetnikov
in požigal relikvĳe. Zaradi tega so mu na njegov ukaz odrezali nos in zažgali
glavo, ter je kot mučenec prešel h Gospodu.
5. V Limi (v Peruju), rojstvo svete Roze, katere spomin se obhaja dan prej.
6.* V Angersu [anžéru] (v Galĳi), blaženi Andrej Fardeau [fardó], duhovnik in
mučenec, ki je bil v času francoske revolucĳe iz sovraštva do duhovništva obglavljen.
7. V Neaplju (v Kampánĳi), sveta Ivana Antída Thouret [turé], devica, ki je po
prekinjenem redovnem življenju v času francoske revolucĳe, z nekaterimi tovarišicami potem nadaljevala. Te je zbrala pri sebi v Besançonu [besansónu] v novo družbo Sester od Ljubezni, posvečene krščanski in civilni vzgoji mladine in
ljubezni do zapuščenih otrok, bolnih in revnih, dokler ni zaradi velikih težav
umrla.
8. V Marseillu [marséju] (v Galĳi), sveta Emilĳa de Vialar, devica, ki se je trudila
za širjenje Evangelĳa po daljnih krajih. Ustanovila je kongregacĳo Sester od svetega Jožefa od Prikazanja in jo zelo razširila.
9. V Valencĳi (na Španskem), sveta Marĳa Mihaela od presvetega Zakramenta
Desmaisiéres [dezmezĳér], devica, ustanoviteljica Kongregacĳe služkinj od presvetega Zakramenta in Ljubezni, ki je goreča od neprestanega truda in želje pridobivati duše za Boga, posvetila življenje rešitvi zapeljanih deklet in prostitutk.
10.* V Tulcanu [tulkánu] (v Ekvadorju), blažena Marĳa od Učlovečenja (Marija Vincencĳa) Rosal, devica, ki je ustanovila Betlehemske sestre, predvsem za
obrambo dostojanstva žensk in za vzgojo krščanskih deklet.
11.* V koncentracĳskem taborišču Dachau (pri Münchnu na Bavarskem, v Nemčĳi), blaženi Maksimiljan Binkiewicz [binkĳevič], duhovnik in mučenec, ki je
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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v vojni, iztrgan iz domovine Poljske, od vojakov okupatorjev, zaradi vere v Kristusa, mučen in trpinčen umrl.
12.* V Drezdnu (v Nemčĳi), blaženi mučenci: Česlav Jóźwiak [júžvjak], Edvárd
Kaźmierski [kažmjerski], Frančišek Kensy, Edvárd Klinik in Jarognjev Wojciechowski [vojčehovski], po narodnosti Poljaki, ki so v isti nevihti, vrženi v ječo,
dopolnili mučeništvo z udarci s sekiro.
******
13. V mestu Rouen [ruán] (v severni Galĳi), spomin svetega Avdénĳa, škofa in
pričevalca, ki je preziral svet in po zaslugi svetosti dosegel škofovsko čast.

25. ������
1. Sveti Ludvik IX., katerega so proslavili: dejavna vera, pravičnost pri vladanju,
ljubezen do ubogih, dejanja, storjena v obrambo kristjanov in vztrajnost pri nasprotovanjih, doma in v vojni. Ko se je poročil, je imel enajst otrok, katere je odlično vzgojil. V čast križu in grobu Gospoda pa je podaril krono, premoženje in
moči in samo življenje, dokler ni prizadet od kuge v vojnem taborišču pri Tunisu na obali severne Afrike umrl.
2. Sveti Jožef Kalasanz-ski, duhovnik, ki je v ljubezni in modrosti Evangelĳa
ustanavljal ljudske šole za vzgojo dečkov in doraščajočih. Ustanovil je v Rimu
Red revnih redovnih klerikov za pobožne šole Matere Božje.
3. V Arlesu [árlu] (v Provansi), sveti Genésĳ, mučenec, ki je še kot katehumen
vršil službo tajnika. Zbežal je, da bi se rešil, ker ni hotel delati proti kristjanom.
Toda bil je od vojakov ujet in krščen v lastni krvi.
4. V Santiponce (blizu Seville [sevílje] na Španskem), sveti Gerúncĳ, škof, ki je
baje umrl v ječi.
5. .* Pri Agdi (v narbonenski Galĳi), sveti Sevér, opat v samostanu tega mesta, ki
ga je sam ustanovil.
6. V Carigradu, sveti Mena, škof, ki je bil posvečen od svetega Agapíta. Po začasni prekinjeni zvezi s papežem Vigílĳem, je že spravljen posvetil veliko cerkev, ki
jo je zgradil cesar Justinĳan pod naslovom Božja Modrost (Hagia Soﬁa).
7.* V A�anu (na ozemlju Limogesa [limóža] v Akvitánĳi), sveti Arédĳ, opat, ki
je za samostan, ki ga je ustanovil, sestavil modro Pravilo iz zapovedi različnih
ustanoviteljev meniškega življenja
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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8. V Utrechtu (v Avstrázĳi, na današnjem Nizozemskem), sveti Gregor, opat, ki
je še kot mladenič sledil svetemu Bonifacĳu, ko je pri njem nadaljeval spreobrnjenje v Hessenu in Turíngĳi. Nato je po njegovem naročilu vodil samostan svetega Martina in škoﬁjo v Utrechtu.
9. Pri Monteﬁasconu (v Lácĳu), smrt svetega Tomaža Cantelupa [kantelupa], herefordskega škofa v Anglĳi, ki je bil slaven po učenosti. Bil je strog do sebe, do
revežev pa se je izkazal kot darežljivi darovalec
10.* V Šimabari (na Japonskem), blaženi: Mihael Carvalho [karváljo], iz Družbe
Jezusove, Peter Vázquez [váskes], iz Reda pridigarjev (dominikancev), Ludvik
Sotelo in Ludvik Sasanda, duhovnika, in Ludvik Baba, redovnik iz Reda manjših bratov, ki so bili živi sežgani.
11.* Na umazani tovorni ladji na odprtem morju pred obalo Rocheforta [rošfórta] (v Francĳi), blaženi Pavel Janez Charles [šárl], duhovnik in mučenec, ki je bil
prej cistercĳan. Med divjanjem francoske revolucĳe je bil iz samostana Sept-Fonsa [set fóna] privlečen k ladĳskim vezem zaradi duhovništva. Umrl je zaradi lakote in bolezni.
12.* V Kordobi (v Argentini), blažena Marĳa od Prenosa Jezusovega Zakramenta, devica, ki je marljivo delala za vzgojo revnih in zapuščenih otrok. Ustanovila
je v Argentini Misĳonske sestre Tretjega reda svetega Frančiška.
13.* V Valencĳi (na Španskem), blaženi Alojzĳ Urbano Lanaspa, duhovnik in
mučenec iz Reda pridigarjev (dominikancev), ki je opravil odličen boj za Kristusa.
******
14. V Rimu, rojstni dan za nebesa svetih mučencev: Evzebĳa, Poncĳana, Vincencĳa in Peregrina pod cesarjem Komodom. Najprej so jih dvignili na natezalnico,
nato bičali s palicami in jih žgali s plamenicami. Ker so ostali stanovitni v Kristusovi veri, so jih s svinčenimi biči mučili do smrti.
15. V sorski provinci, spomin svetega Julĳana, mučenca.

26. ������
1. Spomin svetega Melkizedeka, salemskega kralja in najvišjega duhovnika Boga,
ki je blagoslovil Abrahama, ki se je vračal od zmage, in daroval Gospodu sveto daritev, brezmadežno žrtev in je označen kot predpodoba Kristusa, kot kralj
miru in pravice, in čeprav brez rodovnika, duhovnik na veke.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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2. V Rimu (na pokopališču Bazile na Salarĳski cesti Vetere), sveti Maksimiljan,
mučenec.
3. V Splitu (v Dalmácĳi), sveti Anastázĳ, mučenec.
4. V Cezareji (v Mavretánĳi, v današnji Alžirĳi), sveti Viktor, mučenec, obsojen
na smrt, ki je bil baje križan na sobotni dan.
5. V Bergamu, sveti Aleksander, mučenec, ki je bil iz Tebajske legĳe. Ker je ime
Gospoda Jezusa stanovitno priznaval, je dopolnil mučeništvo z obglavljenjem.
6. V Auxerru [okséru] (v lyonski Galĳi), sveti Elevtérĳ, škof.
7.* Na odprtem morju pri Rochefortu [rošfórtu] pri obali Galĳe, blaženi Jakob
Retouret [returé], duhovnik in mučenec iz Karmeličanskega reda, ki je bil med
divjanjem francoske revolucĳe privlečen iz samostana v Limogesu [limóžu] v umazano tovorno ladjo, kjer je ponoči z malo obleke zaradi mraza umrl.
8. V Puy-en-Velay-u [pĳán veléju] (pri Poitiersu [puatĳéju], ravno tako v Galĳi),
sveta Ivana Elizabeta Bichier des Ages [bišĳé dezáž], devica, ki je med francosko
revolucĳo skrito pomagala pri službi Andreju Hubertu Fournetu [furnétu], in ko
je bil vrnjen Cerkvi mir, je ustanovila Kongregacĳo hčera od Križa, v pouk revnim in v pomoč bolnim.
9.* V mestu Betlehem (v Sveti deželi), blažena Marĳa od Jezusa Križanega (Marĳa) Baouardy [baúardí], devica iz Reda bosonogih karmeličank, ki je, polna mističnih karizem, s posebno ljubeznĳo živela kontemplativno življenje.
10. V Lírĳi (na Španskem), sveta Terezĳa od Jezusa Jornet Ibars [žornét ibárs],
devica, ki je v pomoč starim ustanovila Inštitut malih sester.
11.* V Valencĳi (prav tako na Španskem), blaženi Ambrož (Alojzĳ) Valls Matamales, duhovnik in mučenec iz Reda manjših bratov kapucinov, ki je v času preganjanja zaslužil stopiti k veliki gostĳi s prelitjem krvi.
12.* V Denĳi (na ozemlju Alicante [alikánta], ravno tako na Španskem), blaženi
Peter (Aleksander) Max Ginestar, duhovnik in mučenec iz kapucinskega reda,
ki je bil v istem preganjanju ovenčan zaradi Kristusa.
13.* V mestu Esplugues [espúlges] (pri Barceloni, ravno tako v Španĳi), blaženi
Feliks Vivet Trabal, redovnik in mučenec iz Salezĳanske družbe, ki je v času istega preganjanja zaslužil vstopiti k veliki gostĳi.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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14.* V mestu Harsk (blizu Tomska v pokrajini Sibírĳi, v Rusĳi), blažena Lavrencija (Leukádĳa) Harasymiv, devica iz Kongregacĳe sester svetega Jožefa, ki je bila
zaradi vere privedena od preganjalcev iz stiskane domovine v koncentracĳsko
taborišče, kjer je pridružila čistosti življenja stanovitnost vere s slavno smrtjo.
15.* V Rimu, blažena Marĳa Beltrama Qua�rocchi [kuatróči], ki je kot družinska
mati, ki je s svojim možem živela v veseli povezanosti vere in ljubezni do bližnjega, in je proslavila s Kristusovo lučjo družino in družbo.
******
16. V Rimu, rojstni dan za nebesa blaženega Zeﬁrína, papeža in mučenca, in svetih mučencev: Irenéja in Abúndĳa, o katerih se bere v poročilu o trpljenju svetega Lovrenca.
17. V Ventimílĳi (v Italĳi), rojstni dan za nebesa blaženega Sekúnda, mučenca,
izrednega moža in poveljnika v Tebajski legĳi.

27. ������
1. Spomin svete Monike, ki je bila še kot mladenka izročena patricĳu v zakon in
mu rodila sinova, med njima je bil Avguštin, za katerega spreobrnitev je pretočila mnogo solza in premolila k Bogu. Na poti v Afriko se je pri Ostĳi v Lacĳi, zelo
željna nebeških stvari, preselila iz tega življenja.
2. V Capui [kápuji] (v Kampánĳi), sveti Ruf, mučenec, ki ga je poučeval blaženi
Apolinárĳ, učenec apostola Petra, in je imel patricĳsko dostojanstvo.
3. V Konstanci (v Skítĳi, v današnji Romunĳi), sveti mučenci: Marcelín, tribun,
Mannéa, soproga, in Janez, njun sin, Serapĳón, klerik, in Peter, vojak.
4. V Bergamu (v Ligúrĳi), sveti Narn, ki se smatra kot prvi škof mesta.
5. V Tebájdi (v Egiptu), sveti Pójmen, opat, odličen med puščavniki, od katerega
izhajajo mnoge apo�egme, polne modrosti.
6. V pokrajini Akvitánĳe, sveti Licérĳ, škof, po rodu Španec in učenec škofa svetega Fausta iz Rieza [riéja], ki je z molitvami obvaroval mesto pred porušenjem
od Vizigotov.
7. V Arlesu [árlu] (v Provansi), sveti Cezárĳ, škof, ki je po redovnem življenju na
otoku Lérins, nerad sprejel škofovstvo. Pripravil je primerne pridige duhovnikom za praznike, da bi jih brali ljudstvu za pouk. Zbral je tudi Pravila tako za
moške kot za device in pisal o ureditvi samostanskega življenja
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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8. V Pávĳi (v Lombardíji), sveti Janez, škof.
9.* Smrt svetega Gebhárda, škofa v Konstanci, ki je umrl v samostanu Petershausenu na Švabskem, ki ga je sam ustanovil.
10.* V samostanu Aulps [ólp] (v Savóji, v današnji Francĳi), smrt svetega Gvarína, sedanskega škofa, ki je bil menih v Molesmu za časa svetega Roberta, in je
ustanovil ta samostan, katerega je sveto vodil in ga pridružil Cistercĳanskemu
redu.
11.* V Lausanni [lozáni] (v Švici), sveti Amadéj, škof, ki je bil kot klervojski menih postavljen za načelnika samostanu Hautecombe [ótkómb]. Nato je bil izvoljen za škofa in je skrbno poučeval mladeniče, vzgajal pobožno in čisto duhovščino in s pridiganjem slavil blaženo Devico Marĳo.
12.* V Folignu [folínju] (v Umbrĳi), blaženi Angel Conti, duhovnik iz Reda puščavnikov svetega Avguština, velik spokornik in izredno ponižen, in zelo potrpežljiv v krivicah.
13.* V Leominstru (v Anglĳi), blaženi Rogérĳ Cadwallador [kédvóldr], duhovnik in mučenec, ki je bil posvečen v Valladolidu v Španĳi, bil slaven po znanju,
tajno je služil sedemnajst let v domovini, slednjič pod kraljem Jakobom I., obsojen zaradi duhovništva, po ostrih mučenjih umrl.
14.* V Nagasaki-ju (na Japonskem), blaženi Frančišek od Svete Marĳe, duhovnik iz Reda manjših bratov, in štirinajst tovarišev, mučenci, ki so trpeli na ukaz
Kawachi Dona, prefekta mesta, zaradi krščanskega imena.
15. V mestu Usk v Wallesu [vejlzu], sveti David Lewis [lujz], duhovnik in mučenec iz Družbe Jezusove, ki je bil posvečen za duhovnika v Rimu, in je več kot trideset let v domovini delil zakramente in pomagal revnim, dokler ni bil pod kraljem Karlom II. zaradi duhovništva obešen na mučilu.
16.* Na odprtem morju pri obali Rocheforta [rošfórta] (v Francĳi), na umazani
ladji pri sidrih, blažena mučenca: Janez Baptista de Souzy [súzi], duhovnik, in
Uldaríh (Janez Baptist) Guillaume [žiliám], brata Krščanskih učenjakov, ki sta
bila ob preganjanju Cerkve nečloveško zadržana in sta umrla od lakote in težke
bolezni za Kristusa.
17.* V Readingu [redinku] (v Anglĳi), blaženi Dominik od Matere Božje Barberi, duhovnik iz Kongregacĳe pasĳonistov, ki se je trudil za vzpostavitev edinosti
med kristjani in je mnoge prejel v Katoliško Cerkev.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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18.* V vasi Picassent [pikasént] (v pokrajini Valencĳi, v Španĳi), blaženi Ferdinánd González Aňón [gonsáles anjón], duhovnik in mučenec, ki ob času preganjanja zaslužil preiti v večno blaženost.
19.* Na poti med mestoma Godella in Bétera (v isti pokrajini na Španskem), blaženi Rajmúnd Martí Soriano, duhovnik in mučenec, ki je ob istem preganjanju
proti veri prelil kri za Kristusa.
20.* V San Sebastĳanu (v Báskĳi na Španskem), blažena Marĳa a Colúmna Izquierdo Albero [kolúmna iskiéro albéro], devica, ki dolgo trpela od revščine in
težkih bolezni. Častila je Boga z dejavno ljubeznĳo do ubogih in žalostnih, za katere je ustanovila Delo misĳonark od Jezusa in Marĳe.
******
21. Istega dne, spomin: svetega Jurĳa, diakona, ki je prišel iz Jeruzalema v Kordobo in bil menih čudovite zadržanosti, ki je z ostalimi, ki so izhajali iz tega mesta: Avrelĳem, Feliksom, Natalĳo in Lilĳozo na ta dan zaslužil mučeništvo, ki
mu ga je bil Gospod vnaprej pokazal.
22. V Autunu, spomin svetega Siágrĳa, škofa in pričevalca.

28. ������
1. Spomin svetega Avguština, škofa in odličnega cerkvenega učitelja, ki se je po
nemirni mladosti, zaradi nauka in spoznanja spreobrnil k katoliški veri. Bil je
krščen od milanskega škofa in ko se je vrnil v domovino, je z nekaj prĳatelji živel asketsko, vdan Bogu in študĳu Svetega Pisma. Kmalu je bil izvoljen za škofa
v Hiponu, v Afriki, Štiriintrideset let je postal za zgled svoji čredi, učil jo je s pridigami in mnogimi spisi, s katerimi se je bojeval tudi proti zmotam svojega časa,
ali je pravo vero učeno razložil.
2. V Rimu (na pokopališču Bazile, na Stari Salarĳski cesti), sveti Hermés, mučenec, katerega je poslala Grčĳa, kot poroča papež sveti Damaz, in ga je Rim imel
za državljana, kjer je trpel za božje ime.
3. V Konstanci (v današnji Švici), spomin svetega Pelágĳa, mučenca.
4. V Brioudi (pri Clermont-Ferrandu v Akvitánĳi), sveti Julĳán, mučenec, ki je
v prišel te kraje v času preganjanja, na pobudo svetega Ferreola, kjer je po pripovedovanju dosegel palmo mučeništva.
5. V Carigradu, sveti Aleksander, škof, katerega apostolsko pridiganje je, kot
piše sveti Gregor Nazianški, omejevalo vodjo arĳanske zmote.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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6. V Kartágini (v današnji Tunizĳi), sveti Restitút, škof, na katerega praznik je
sveti Avguštin govoril ljudstvu o njem.
7.* V Sarsini (v Flamínĳi), sveti Vicínĳ, prvi škof tega mesta.
8. Pri Saintesu v Galĳi, sveti Vivĳán, škof.
9. V Egiptu, sveti Mojzes Egiptovski, ki je iz slavnega roparja postal slaven puščavnik. Mnoge je spreobrnil k Kristusovi čredi in jih s seboj privedel v samostan.
10. V Hispalu [ispálu] (v pokrajini Andalúzĳa na Španskem), sveta Florentína,
devica, zelo izvedena v cerkveni disciplini, kateri sta brata Izidor in Eleander
posvetila razprave odličnega nauka.
11.* V Londonu (na Angleškem), blaženi mučenci: Viljem Dean, duhovnik, in
sedem tovarišev, ki so pod kraljico Elizabeto I. dovršili mučeništvo z obešenjem
v različnih krajih mesta na isti dan, ali v bližini, zaradi božjega kraljestva.
12. V Lancastru (ravno tako v Anglĳi), sveti Edmund Arrowsmith, duhovnik in
mučenec iz Družbe Jezusove, rojen v istem vojvodstvu, ki je mnogo let deloval
v domovini v pastoralni službi. Bil je obešen pod kraljem Karlom I., ker je bil duhovnik in je mnoge pripeljal k katoliški veri proti volji protestantov tamkajšnjega kraja.
13.* V Monterreyu (v Kalifórnĳi), blaženi Juniper (Mihael) Serra, duhovnik iz
Reda manjših bratov, ki je bil obtežen z mnogimi nevšečnostmi in težavami od
tamkajšnjih poganskih plemenih. Oznanjal je Evangelĳ Kristusa v jeziku ljudstva tistega kraja in je stalno branil pravice ubogih in ponižnih.
14.* V zasidrani ladji pri obali Francĳe pred Rochefortom, je bil blaženi Karel
Arnáld Hanus, duhovnik in mučenec zaprt v ladji brzoplovki, v času francoske
revolucĳe zaradi duhovništva. Zelo oslabel je kmalu zbolel in dopolnil mučeništvo.
15. V Barceloni (na Španskem), sveta Joahima de Vedruna, ki je kot družinska
mati pobožno vzgojila devet dečkov. Ko je postala vdova, je ustanovila Inštitut
Karmeličank od ljubezni. Prenašala je potrpežljivo vse vrste nadlog, dokler ni
umrla zaradi kolere.
16. V vas Valentino (ravno tako v Španĳi), sveta mučenca: Janez Krstnik Faubelkano in Artur Ros Montalg, družinska očeta, ki sta v času preganjanja proti Cerkvi prejela smrt od ljudi, od Boga pa večno življenje.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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17. Blizu kraja Vinalesa (v istem kraju Španĳe), blaženi Avrelĳ (Jožef) Ample Alkaide, duhovnik in mučenec iz Reda manjših bratov Kapucinov, ki je v isti nevihti doprinesel v boju slavni sad vere.
18. V mestu Nawojowa Góra (na Poljskem), blaženi Alfonz Marĳa Mazurek, duhovnik in mučenec, ki je bil v času vdora vojske ubit zaradi krščanske vere.
******
16. Istega dne, rojstni dan za nebesa svetega Julĳana, mučenca, ki je v času Dioklecĳanovega preganjanja skrivaj prišel v mesto Auvergne [overn], kjer so mu
prerezali grlo in ga umorili.

29. ������
1. Spomin trpljenja svetega Janeza Krstnika, katerega je kralj Herod Antipa imel
zaprtega v gradu Maheront v ječi. Ob svojem rojstnem dnevu ga je na prošnjo
hčere Herodiade, ukazal obglaviti. Tako je predhodnik Gospodov pričeval kot
goreča svetilka za resnico, tako v smrti, kot v življenju.
2. Pri Sremski Mitrovici (v Panónĳi, v današnji Hrvaški), sveta Bazílla.
3. V Rimu, spomin svete Sabíne, katere ime je na Aventínu postavljeno v čaščenje.
4. V Metzu (v belgĳski Galĳi, danes v Francĳi), sveti Adélf, škof.
5.* V nanteški pokrajini (pri Kampobono v Bretánji), sveti Viktor, puščavnik, ki
je živel zaprt v mali molilnici, ki jo je sam zgradil.
6. V Londonu (na Angleškem), spomin svetega Sebba, zelo pobožnega kralja
vzhodnih Saksonov, ki si je, ko je odložil kraljevanje, nadel meniško oblačilo, katerega si je dolgo želel in hotel v njem umreti.
7. V Parizu (v Névstrĳi), sveti Mederíh, duhovnik in autunski opat, ki je živel
v koči blizu mesta.
8.* V Valencĳi (na Španskem), blažena mučenca: Janez iz Perúzĳe, duhovnik, in
Peter iz Saxoferráta, redovnika, oba iz Reda manjših bratov, ki sta prejela palmo
mučeništva, obglavljena na ukaz kralja, ker sta na javnem trgu oznanjala vero
pri Mavrih iz Valencĳe.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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9.* Pri Krakovu (na Poljskem), blažena Bronisláva, devica iz Premonstratenskega reda, ki je hotela živeti ponižno in skrito. Ko so Tatari razrušili njen samostan,
je ostala sama z Bogom v kolibi.
10.* V Lancasteru [lenkestru] (na Angleškem), blaženi Rihard Herst, mučenec,
ki je bil kot družinski oče in poljedelec lažnivo obsojen zločina umora. Obsojen
je bil zaradi Kristusa na obešenje pod kraljem Jakobom I..
11.* V zalivu pred Rochefortom [rošfórtu] v Francĳi, blaženi Ludvik Vulﬁlácĳ
Huppy, duhovnik in mučenec, ki je bil v času francoske revolucĳe zaradi duhovništva nečloveško zaprt v smrdljivi ladji, kjer je bolan umrl.
12.* V Waterfordu [vótrfórdu] (na Irskem), blaženi Edmúnd Ignacĳ Rice [rajs],
ki se je z vso gorečnostjo in stanovitostjo posvetil vzgoji dečkov in mladeničev,
ki so bili zapuščeni. Za povečanje tega dela je ustanovil kongregacĳi: Kongregacĳo krščanskih bratov in Kongregacĳo bratov za darovanje.
13.* Pri Rennesu [renu] (v Galĳi), blažena Marĳa od Križa (Ivana) Jugan, devica, ki je ustanovila Kongregacĳo malih ubogih sester, za prosjačenje miloščine za
revne in za Boga. Toda krivično izključena iz vodstva Inštituta, je ostala leta preživela v molitvi in ponižnosti.
14.* V Valencĳi (na Španskem), blaženi Konstantín Fernández Álvarez, duhovnik in mučenec iz Reda pridigarjev (dominikancev), ki je v času preganjanja dopolnil boj za vero.
15.* V vasi Hĳar [ihár] (pri Teruelu, ravno tako na Španskem), blaženi Frančišek
Monzón Roméo, duhovnik in mučenec iz Reda pridigarjev (dominikancev), ki je
v istem preganjanju potrdil zvestobo Gospodu s prelitjem krvi.
16.* V koncentracĳskem taborišču Dachau (pri Münchnu na Bavarskem, v Nemčĳi), blaženi Dominik Jędrzejewski [jendšejevski], duhovnik in mučenec, ki je,
med divjanjem vojne prignan iz Poljske v tujo ječo, od trpinčenja izmučen za
Kristusa umrl.
17.* V Póznanju (na Poljskem), blažena Sáncĳa (Ivana) Szymkowiak [šimkovjak], devica iz Kongregacĳe hčera blažena Marĳe Device Žalostne, ki je ob divjanju vojne z vsem trudom tolažila zaprte v ječi.
18.* V pokrajini Svete Julĳe v Piemontu (v Italĳi), blažena Terezĳa Bracco [bráko], devica in mučenka, delavka na polju, ki je ob drugi svetovni vojski skrbno
čuvala čistost. Pretepena z udarci od vojakov je umrla.
******
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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19. Istega dne, sveta Kándida, devica in mučenka.
20. V Antiohĳi v Sirĳi, rojstni dan za nebesa svetih mučencev: Nicéje in Pavla.

30. ������
1. V Rimu na pokopališču Comodílle na Ostĳski cesti, sveta mučenca Feliks in
Adávkt, ki sta zaradi neustrašene vere enako pričala za Kristusa, enako tudi kot
zmagovalca pohitela v nebesa.
2. V bizantinski Afriki (danes v Tunizĳi), spomin svetih šestdesetih mučencev, ki
so bili umorjeni od besnosti poganov, ker so podrli malika v Sbeitli.
3. V Rimu, spomin svetega senatorja Pammáhĳa, živahnega v veri, odličnega
v darežljivosti do ubogih, katerega pobožnost do Boga mu je prinesla poimenovanje Celio.
4.* V samostanu Rebais [rebé] (v Meauxu [móju], v pokrajini Névstrĳe), sveti
Agíl, prvi opat.
5. V Breuilu [breĳu] (ravno tako v pokrajini Meauxu [móju]), sveti Fĳáker, puščavnik, ki je prišel iz Irske in živel samotno življenje.
6.* V Solunu (v Makedonĳi, danes v Grčĳi), sveti Fantín, imenovan Mlajši, puščavnik, ki se je izčrpal s posti, bedenji in delom za Kristusa.
7. V Lucedĳu (v Piemontu), sveti Bonónĳ, opat, ki je živel puščavniško življenje
naprej v Egiptu, nato na gori Sinaj.
8. V Trevu (v Lácĳu), sveti Peter, ki je brez izobrazbe gojil modrost evangelĳa
v pustinji.
9. V Londonu (na Angleškem), sveta Marjeta Ward [vórd], mučenka, ki je bila
kot žena obsojena na obglavljenje pod cesarico Elizabeto I. ker je pomagala duhovniku. Ravnodušno je sprejela mučeništvo obešenja na vrv v Tiburnu. Ravno tam so dopolnili z njo trpljenje blaženi mučenci: Richard Leigh [léž], duhovnik, in laiki Edvard Shelley [šeli] in Rihard Martin, Angleža, Janez Roche [roš],
Irec, in Richard Lloyd [leud], iz Cambridga [kembridža], prvi ker je bil duhovnik, drugi pa, ker so sprejemali duhovnike.
10.* V Saluzzu [salúcu] (v Piemontu), blaženi Janez Juvenál Ancina, škof, ki je
bil nekoč zdravnik. Prišel je med prvimi v Oratorĳ svetega Filipa Nerĳa.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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11.* V Zaragozi [saragósi] (na Španskem), blažena Marĳa Ráfols, devica, ki je pri
zdravilišču tega mesta ustanovila Kongregacĳo sester od ljubezni svete Ane, in
jo odločno vodila ob mnogih težavah.
12.* V Almeríji (ravno tako na Španskem), trpljenje blaženih mučencev: Dídaka
Ventaja Milán, almerĳskega škofa, in Emanuela Medina Olmos, kádizkega škofa, ki so ju pripeljali v ječo zaradi sovraštva do krščanskega imena. Prenašala sta
potrpežljivo krivice in zmerjanje, dokler nista bila ponoči prebodena.
13.* Na cesti med Pueblo Tornesa in Villafames [víljafámes] (blizu Kastálĳe, ravno tako na Španskem), blaženi Joahim (Jožef) Ferrer Adell, duhovnik in mučenec iz kapucinskega reda, ki je dosegel po mučeništvu obljube tistih, ki vztrajajo.
14.* V Bilbau (ravno tako na Španskem), blaženi Vincencĳ Cabaňes [kabánjes]
Badenas, duhovnik in mučenec iz Tretjega reda svetega Frančiška kapulatorjev
od blažene Device Žalostne, ki je v času istega preganjanja proti veri zaslužil stopiti v večni mir.
15.* V Venegonu (pri Varesiu, v Italĳi), smrt svetega Alfreda Ildefonsa Schustera [šustra], škofa, ki je bil povišan od opata Svetega Pavla iz Rima na milanski
sedež. Izpolnil je službo pastirja s čudovitim naukom modrosti v dobro svojega
ljudstva.
******
16. V Rimu, spomin svete Gavdéncĳe, device.

31. ������
1. V Jeruzalemu, spomin svetih: Jožefa iz Arimateje in Nikodema, ki sta sprejela
Jezusovo telo s križa, ga ovila v platno in položila v grob. Jožef, plemenit mestni svetnik in Gospodov učenec, je pričakoval Božje kraljestvo. Nikodem pa, farizej, judovski prvak, je prihajal ponoči k Jezusu in spraševal o njegovem poslanstvu, ter pred velikimi duhovniki in farizeji branil njegovo zadevo, ko so hoteli Jezusa prĳeti.
2. V Atenah (v Grčĳi), sveti ﬁlozof Aristíd, zelo slaven po veri in modrosti, ki je
prvaku Adrĳanu ponudil knjige o krščanski veri.
3. V Trierju (v današnji Nemčĳi), sveti Pavlín, škof in mučenec, ki je bil v času
arĳske zmote pravi glasnik resnice na Arelatski sinodi, ki jo je sklical arĳanski
cesar Konstantin. Ni ga mogel niti z grožnjami niti s prilizovanjem pritegniti, da
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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bi obsodil svetega Atanázĳa in ga odvrnil od prave vere. Zato je bil izgnan v Frígĳo, kjer je po petih letih v izgnanstvu dopolnil mučeništvo.
4. V Lindisfarni (v Northúmbrĳi), sveti Ajdán, škof in opat, izredno mil mož, pobožen in pravilno umirjen. Bil je poklican od svetega kralja Osvalda iz samostana Iona k škofovskemu sedežu in tam ustanovil samostan, da bi pri njem učinkovito oznanjal evangelĳ.
5. V Cardoni [kardóni] (v Katalónĳi), sveti Rajmúnd Nonnát, ki je bil med prvimi tovariši svetega Petra Nolasca [nolaska] v Redu blažene Device Marĳe od
Usmiljenja (mercenarjev) in je pri odkupovanju ujetnikov baje mnogo trpel zaradi Kristusovega imena.
6.* V puščavi Vallucola [valukóla] (v Toskáni), blaženi Andrej de Burgo Sancti
Sepulcri [sankti sepulkri], duhovnik iz Reda služabnikov Marĳe (servitov), vdan
strogosti in kontemplacĳi.
7.* V Almeríji (v Španĳi), blaženi mučenci: Edmígĳ (Izidor) Primož Rodríguez [rodríges], Amálĳ (Just) Zariquiegui Mendoza [sarikiegi mendósa] in Valérĳ Bernard (Marcĳán) Herrero Martínez [erero martínes], ki so bili kot bratje Krščanskih učiteljev v krutem preganjanju umorjeni zaradi sovraštva do vere.
******
8. V Auxerre-u [okséru], spomin svetega Optáta, škofa in pričevalca.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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1. ���������
1. Spomin svetega Jozueta, Nunovega sina, Gospodovega služabnika. Ko je nanj
Mojzes položil roke, je po smrti Mojzesa poln duha modrosti čudovito vpeljal
ljudstvo Izrael po strugi Jordana v obljubljeno deželo.
2. V Reimsu [rejmu] (v belgĳski Galĳi, danes v Francĳi), sveti Sikst, ki se smatra
za prvega škofa tega mesta.
3. V Capui [kápuji] (na Akvárĳski cesti v Kampánĳi), sveti Prisk, mučenec.
4. V Todi (v Umbrĳi), sveti Terencĳán, škof.
5. V Daxu (v Akvitánĳi), sveti Vincéncĳ, ki se slavi kot škof in mučenec.
6. V Zurzach [curcah] (pri reki Ren na ozemlju Züricha, v današnji Švici), sveta
Veréna, devica.
7. V Le Mansu [lemánu] (v lyonski Galĳi), sveti Viktór, škof, o katerem poroča
sveti Gregor Tourski.
8. Pri Aquinu (v Lácĳu), sveti Konstáncĳ, škof, katerega dar preroštva hvali papež sveti Gregor Veliki.
9. V pokrajini Nîmes [ním] (v narbonenski Galĳi), sveti Egídĳ, po katerega imenu se je imenovalo mesto, ki je pozneje naraslo v Camargui [kamargui], kjer je
baje ustanovil samostan in tam končal tek umrljivega življenja.
10. Pri Sensu [sénu] (v Névstrĳi), sveti Lup, škof, ki je trpel izgnanstvo, ker je
pogumno izjavil pred vodilnim človekom kraja, da mora ljudstvo bolj ubogati
Boga kot kneze.
11.* V Benetkah, blažena Julĳana de Collalto [kolálto], opatinja iz Reda svetega
Benedikta.
12.* V Firencah (v Etrúrĳi), blažena Ivana, devica iz Tretjega reda služabnikov
Marĳe (servitov), slavna po molitvi in strogosti.
13.* Pri Madridu (na Španskem), blaženi Kristin (Mihael) Roca Huguet [róka
ugét], duhovnik, in enajst tovarišev, mučencev, ki so bili vsi iz Reda svetega Janeza od Boga. Bili so umorjeni zaradi sovraštva do vere med divjanjem državljanske vojne.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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14.* V mestu Paterna (v pokrajini Valencĳi, ravno tako na Španskem), blaženi
Alfonz Sebastian Viňals [vinjáls], duhovnik in mučenec, ki je bil predstojnik šole
za socialno vzgojo v Valencĳi. Prejel je slavno krono ob preganjanju proti veri.
15.* V Barceloni (ravno tako na Španskem), blaženi mučenci: Peter Rivera, duhovnik iz Reda manjših bratov Konventualcev, Marĳa od Karmelske Gore Moreno Benítez in Marĳa od Pribežališča Carbonell Muňoz [karbonel munjóz], devici, iz Inštituta Marĳe Pomočnice, ki so v istem preganjanju postali podobni Kristusu in prišli do sadu večnega miru.
******
16. V Jeruzalemu, rojstni dan za nebesa blažene Ane, prerokinje, katere svetost
oznanjajo evangelĳi.

2. ���������
1. V Nikomedíji (v Bitínĳi, v današnji Turčĳi), sveti Zeno, mučenec.
2. V Nicéji (ravno tako v Bitínĳi), trpljenje svete Teódate s sinovi: Evódĳem, Hermógenom in Kalístom.
3. V Edesi (v antični Sirĳi), sveti Habib, diakon in mučenec, ki ga je dal predsednik Lizánĳa vreči v ogenj pod cesarjem Licinĳem. Tako je dovršil mučeništvo.
4. V Apaméji (v Sirĳi), sveti Antonín, mučenec, ki je kot kamnosek porušil malike poganov, in je bil po pripovedovanju v triindvajsetem letu od poganov umorjen zaradi gorečnosti za vero.
5.* V Tarragoni (na Španskem), sveti Prosper, škof.
6. V Lyonu (v Galĳi), smrt svetega Justa, škofa, ki se je skupaj z lektorjem Viatórjem umaknil v egiptovsko puščavo, potem ko je po oglejskem koncilu zapustil
škofovstvo. Tam je pridružen menihom nekaj let ponižno živel. Njegovo sveto
telo je bilo nato preneseno skupaj s kostmi svetega Viatórja v Lyon.
7. Na gori Sora�e (pri Flamínski cesti, v Lácĳu), sveti Nonós, opat.
8. V Autunu [oténu] (v Burgúndĳi), sveti Siágrĳ, škof, ki je blestel po znanju in
gorečnosti na koncilih, pri katerih je bil navzoč.
9.* V Avignonu [avinjonu] (v Provansi), sveti Agríkola, škof, ki je po meniškem
življenju na lerinskem otoku pomagal svetemu Magnu, svojemu očetu, in ga nasledil v škofovstvu.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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10. V Marche (v Italĳi), sveti Elpídĳ, po čigar imenu se imenuje mesto, kjer se
hrani njegovo telo.
11.* V Pontidi (v bergamski pokrajini, v Lombardíji), sveta meniha: Albert in
Vid, od katerih je prvi postavil vojaško službo Kristusu pred častmi sveta in
orožju in v svojem lastnem mestu ustanovil samostan po clünyjskih navadah,
kateremu je drugi načeloval.
12.* Na gori Karmel (v Palestini pri Elĳevem studencu), blaženi Brohárd, prior
puščavnikov, katerim je sveti Albert, jeruzalemski škof, priporočil obliko življenja, da so ostali podnevi in ponoči v premišljevanju Gospodove postave in bdeli v molitvah.
13.* V Skäningi (na Švedskem), blažena Ingrída Elofsdo�er, ki je, ko je postala
vdova, posvetila vse svoje premoženje v čast Bogu in po romanju v Sveto Deželo oblekla habit nun Reda pridigarjev (dominikancev).
14.* V Parizu (v Francĳi), trpljenje blaženih mučencev: Janeza Marĳa du Lau d‘Allemans [di lau dalemán], Frančiška Jožefa in Petra Ludvika de la Rochefoucauld [róšfukól], škofov, in triindevetdesetih tovarišev, klerikov ali redovnikov,
ki so zavrnili v času francoske revolucĳe brezbožno prisego, ukazano klerikom.
Prisiljeni so bili iti v samostan karmeličanov, kjer so bili za Kristusa prebodeni iz
sovraštva do vere.
15.* Ravno tam, na isti dan in v istem letu, blaženi Peter Jakob Marĳa Vital, duhovnik, in dvajset tovarišev, mučencev, ki so bili v istem preganjanju umorjeni
v opatĳi Svetega Germana iz Prese zaradi sovraštva do Cerkve.
******
16. Blaženi Bernard, menih našega reda, ter sestri Marĳa in Gracĳa, mučenki.
17. Istega dne pri Lyonu, spomin svetega Elpídĳa, škofa in pričevalca.

3. ���������
1. Spomin svetega Gregorja Velikega, papeža in cerkvenega učitelja, ki je vstopil
v meniško življenje in vršil službo legata v Carigradu ter bil na ta dan slednjič
izbran za rimski sedež. Uredil je svetne stvari in skrbel kot služabnik služabnikov za svete. Izkazal se je za pravega pastirja pri urejanju stvari, ko je na vse načine pomagal potrebnim. Pospeševal in tudi utrjeval je meniško življenje in povsod pospeševal vero. Za te namene je mnogo in odlično pisal o morali in pastorali. Umrl je dvanastega marca.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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2. Spomin svete Fébe, Gospodove služabnice med verniki v Kenhrejah, ki je pomagala blaženemu apostolu Pavlu in še mnogim po njegovem pričevanju v pismu Rimljanom.
3. V Nikomedíji (v Bitínĳi, v današnji Turčĳi), sveta Bazilísa, devica in mučenka.
4. V Kordobi (na Španskem), sveti Sandál, mučenec.
5. V Toulu [túlu] (v belgĳski Galĳi, danes v Francĳi), sveti Mansvét, prvi škof
tega mesta.
6. Na gori Titan (blizu Rimini v Flamínĳi), sveti Marín, diakon in puščavnik, ki
je kot se pripoveduje, privedel še pogansko ljudstvo k luči evangelĳa in k svobodi v Kristusu.
7.* Na Irskem, sveti Makanízĳ, škof.
8. V Milanu (v Lombardíji), sveti Avksán, škof.
9.* V Montesarchiu (v Kampánĳi), sveti Vitalĳán, škof.
10.* V samostanu Stavelot (na Brabantskem, v današnji Belgĳi), sveti Rimágil,
škof in opat, ki je po Solesmesu [solému] nato ustanovil dvojni samostan v Stavelotu in v Malmundárĳu v samoti gozda v Ardennih.
11. Na otoku Lérins (v Provansi), sveti Ajgúlf, opat, in tovariši menihi, ki so baje
pretrpeli mučeništvo ob vdoru Saracenov.
12.* V Séesu (v Névstrĳi), sveti Chrodogáng, škof in opat.
13.* V astinski pokrajini (v Val Camonica, v Lombardíji), blaženi Gvala, brescĳski škof, iz Reda pridigarjev (dominikancev), ki je v času cesarja Friderika II,
modro ravnal v prid Cerkve in države in trpel izgnanstvo.
14.* V Nagasaki-ju (na Japonskem), blaženi Jernej Gutiérrez [gutiéres], duhovnik iz Reda puščavnikov svetega Avguština, in pet tovarišev, mučencev, ki so bili
iz sovraštva de krščanske vere potopljeni najprej v vrele žveplene vode, potem
pa izročeni ognju.
15.* V Piacenzi [piačenci] (v Emílĳi), blažena Brigita od Jezusa Morello. Potem,
ko je postala vdova, se je z vso močjo posvetila Gospodu, pokori, delom ljubezni in ustanovila Kongregacĳo sester Uršulink Brezmadežne Marĳe za krščansko
vzgojo deklic.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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16.* V Parizu (v Galĳi), trpljenje blaženih mučencev: Andreja Abel Alricy, duhovnika, in enainšestdesetih tovarišev, od katerih večina duhovniki, ki so na
usmrtitev čakali od prejšnjega dne v semenišču Svetega Firmína, tako rekoč zaprti v ječi, nato bili prebodeni zaradi sovraštva do Cerkve.
17.* Ravno tam, na isti dan in v istem letu, blaženi mučenci: Janez Krstnik Bottex, Mihael Marĳa Frančišek de la Garde�e, Frančišek Hyacint le Livec de Trésurin [livé detrezirén], ki so v istem viharju v ječi, imenovani La Force [lafors],
umrli za Kristusa.
18. V Seulu (v Koreji), trpljenje svetih mučencev: Janeza Pak Hu-jae in petih tovarišev, ki so bili kot kristjani ob divjanju preganjanja pripeljani k sodišču za zločine, pretrpeli so strašne muke za vero in bili obglavljeni.
******
19. V Rimu, trpljenje blažene Serápĳe, device, v času cesarja Adrĳana. Izročena
je bila dvema pohotnežema, ki je pa nikakor nista mogla premagati. Na povelje
nadzornika so jo tepli s palicami in nato obglavili.
20. V mestu Kapua, spomin svetih mučencev: Aristéja, škofa, in Antonína, mladeniča, ki je imel dvajset let.

4. ���������
1. Spomin svetega Mojzesa, preroka, katerega je Bog izbral, da osvobodi ljudstvo, stiskano v Egiptu, in privede v obljubljeno deželo. Kateremu se je razodel
tudi na gori Sinaj rekoč: »Jaz sem, ki sem«, in predstavil zakon, ki je urejal življenje ljudstva. Ta Božji služabnik je umrl poln dni na gori Nebo v deželi Moab
pred deželo obljube.
2. V Chalonsu sur Saone [šalónu sir saón] (v lyonski Galĳi), sveti Marcél, mučenec. Tega je predsednik Prisk povabil na sveto gostĳo, a je odklonil take pojedine
in vse navzoče grajal zaradi darovanja malikom. Predsednik ga je ukazal vzravnanega zakopati do pasu. Tako je vztrajal do tretjega dne v hvalnicah Bogu ter
neomadeževanega duha izdihnil.
3. V Rimu na pokopališču Maksima (na Salarĳski cesti), pogreb svetega Bonifacija I., papeža, ki je poravnal mnoge spore glede cerkvene discipline.
4.* V Chartresu [šártru] (v Névstrĳi, danes v Francĳi), sveti Kaletríh, škof.
5.* V Herzfeldu (na Saškem, v Nemčĳi), sveta Ida, vdova vojvode Ekbérta, znamenita po ljubezni do ubogih in po neprestani molitvi.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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6.* V Mendu (v Akvitánĳi), sveti Fredáld, škof in mučenec.
7.* V Kölnu (v Lotaríngĳi), sveta Irmgarda, ki je kot groﬁca iz Süchtelna darovala svoje premoženje za ustanavljanje cerkva.
8. V Panormu (na Sicílĳi), sveta Rozálĳa, devica, ki je baje živela samotarsko življenje na gori Pelegrino.
9.* V Caramagni [kasamánji] (v Piemontu), blažena Katarína Ma�ei, devica, od
Sester od pokore svetega Dominika, ki je s čudovito ljubeznĳo in množico kreposti prenašala stalno slabo zdravje, obrekovanja ljudi in vse skušnjave.
10.* Na odprtem morju pri sidrih pred Rochefortom [rošfórom] (pri obali Francĳe), blaženi Scipio Hieronim Brigéat de Lambert [brigé dalambér], duhovnik in
mučenec, ki je bil kot avrančeski kanonik v času divjanja francoske revolucĳe zaradi duhovništva nečloveško vržen v umazano ladjo. Umrl je od lakote.
11.* V mestu Sillery (v provinci Quebec [kebek], v Kanadi), blažena Marĳa od
svete Cecilĳe Romana (Dina) Bélanger [bélanžé], devica iz Kongregacĳe redovnic Jezusa in Marĳe, ki je prenašala veliko let hudo bolezen samo v zaupanju na
Boga.
12.* V mestu Oropesa (v Kastílĳi, pri obali Španĳe), blaženi Jožef Pashál Carda
[karda] Saporta, duhovnik in mučenec iz Bratovščine duhovnikov škoﬁjskih delavcev, ki je v krutem preganjanju proti Cerkvi dospel do slavnega mučeništva
zaradi sovraštva do vere.
13.* V vasi Teulada (blizu Alicante [alikánta], ravno tako v Španĳi), blaženi Frančišek Sendra Ivars, duhovnik in mučenec, ki je pretrpel mučeništvo v istem preganjanju proti veri.
14.* Blizu vasi Genovés [henovés] (v pokrajini Valencĳi, ravno tako na Španskem), blaženi Bernard (Jožef) Bieda Grau, redovnik in mučenec iz Reda manjših bratov kapucinov, ki je v istem preganjanju končal za Kristusa odličen boj.
******
15. V Anciri (v Galácĳi, v današnji Turčĳi), rojstni dan za nebesa svetih treh mladeničev mučencev: Rufína, Silvana in Vitálika.
16. Istega dne, spomin svetih mučencev: Magna, Kasta in Máksima.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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5. ���������
1. Blizu današnjega Fiumicina [�umičína], sveti mučenci: Akónt, Non, Herkulán in Tavrín.
2. V Kápui (v Kampánĳi), sveti mučenci: Kvint, Arkóncĳ, Arebrícĳ in Donát.
3. V Nikomedíji (v Bitínĳi, v današnji Turčĳi), sveti mučenci: Urban, Teodór, Menedém in tovariši, nekateri kleriki, drugi laiki, katere je cesar Valent zaradi katoliške vere, vkrcane na ladjo, ukazal sežgati na morju.
4. V pokrajini Therouanne [teruán] (v Flándrĳi, v Francĳi), sveti Bertín, opat
v Sithiu, ki je pokopan v samostanu, katerega je ustanovil skupaj s svetim Munmolinom in se imenuje po njegovem imenu.
5.* V Tertoni (v Piemontu), sveti Alpért, ki je bil verjetno ustanovitelj in prvi
opat samostana Butrio.
6.* V Dalmacĳi, blaženi Janez Boni de Sipónto, opat, ki je zgradil samostan Svetega Mihaela na obali Dalmacĳe, nasproti gori Gargani.
7.* V Riponu (na Angleškem), blaženi Viljem Browne [braun], mučenec, ki je bil
obsojen na obglavljenje pod kraljem Jakobom I., ker je pripeljal druge h katoliški
veri. Bil je obešen na vrv in strašno razsekan.
8.* Na umazani ladji pri sidru na odprtem morju pred Rochefortom [rošfórom]
(v Francĳi), blaženi Floréncĳ Dumontet de Cardaillac [dimonté dkardeljá], duhovnik in mučenec, ki je bil v času francoske revolucĳe obsojen, zaradi duhovništva. Dopolnil je mučeništvo kot žrtev bolezni, ker je z ljubeznivo gorečnostjo
pomagal bolnim sojetnikom.
9. V mestu Ninh Tai (v Vietnamu), sveta mučenca in duhovnika z Reda pridigarjev (dominikancev): Peter Nguyen Van Tu, in Jožef Hoang Luong Canh, zdravnik, ki sta bila zaradi sovraštva do krščanskega imena obglavljena.
10.* V Kalkuti (v Indĳi), blažena Terezĳa (Neža) Gonhxa Bojaxhiu, devica, rojena v Epíru, ki je blažila žejo, Kristusu zapuščenem na križu, z odlično ljubeznĳo
do ubogih bratov. Ustanovila je kongregacĳo Misĳonark in Misĳonarjev Ljubezni, v popolno služenje bolnim in za puščenim.
******
11. V Rimu, spomin svetega Viktorína, mučenca. Bil je znan po svetosti in čudežih, ter je prejel duhovništvo v Amiternini, ko ga je izvolilo vse ljudstvo. Cesar
Nerva ga je ukazal obesiti z glavo navzdol na kraju, kjer izvirajo smrdeče žve… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.

406

Martirologĳ

plene vode. Tako je za Kristusovo ime tri dni trpel in odšel h Gospodu kot slavno ovenčan zmagovalec.

6. ���������
1. Spomin svetega Zaharĳa, preroka, ki je napovedal, de se bo ljudstvo vrnilo iz
pregnanstva in mu prinesel oznanilo miroljubnega kralja, kar je Kristus Gospod
s svojim zmagovitim vhodom v Jeruzalem izpolnil.
2. Ravno tako, spomin svetega Onesífora, ki je pogosto okrepčal blaženega apostola Pavla v Efezu in se ni sramoval njegove verige, in ga je, ko je prišel v Rim,
skrbno iskal in našel.
3. Istega dne, spomin svetih škofov v Afriki: Donacĳána, Presídĳa, Mansuéta,
Germána in Fúskula, ki so bili v vandalskem preganjanju na ukaz arĳanskega
kralja Hunneríha, zaradi zagovarjanja katoliške vere, z gorjači strašno tepeni in
izgnani. Z njimi je trpel tudi Létus, ne�ski in bizacénski škof, vztrajen in zelo
učen mož, ki je bil po dolgotrajnem smradu ječe zažgan.
4. V Spoletu (v Umbrĳi), sveti Elevtérĳ, opat, katerega preprostost in srčno skrušenost hvali papež sveti Gregor Veliki.
5.* V Laonu (v Galĳi), sveti Kagnoáld, škof, ki je bil učenec svetega Kolumbana
in njegov edini služabnik v puščavi blizu Bregenza.
6.* Pri obali Cumberlanda [kamberlend] (v pokrajini Anglĳe, v mestu po njej
imenovanem), sveta Bega, nuna.
7.* V füssenskem samostanu na Bavarskem (v Nemčĳi), sveti Magnus, opat.
8.* V cistercĳanskem samostanu Bouchet [bušé] (blizu Orange-a [oránža] v Provansi), spomin blaženega Bertránda de Garrigues [garíkes], duhovnika, ki je bil
med prvimi učenci svetega Dominika in se je vedno trudil živeti po zgledu učitelja.
9.* V vasi Gata de Gorgos (v pokrajini Alicante [alikánta], v Španĳi), blaženi Dídak Llorca Llopis [ljórka ljópis], duhovnik in mučenec, ki je bil ovenčan ob preganjanju Cerkve zaradi pričevanja za Kristusa.
10.* V vasi Carxcaixent [karksájksent] (v pokrajini Valencĳi, ravno tako na Španskem), blaženi Pashal Torres Lloret [paskuál tóres ljorét], mučenec, ki je kot družinski oče nosil Kristusov križ in zaslužil priti do nebeškega plačila.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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11.* V Varšavi (na Poljskem), blaženi Mihael Czartoryski [čartoriski], duhovnik
in mučenec iz Reda pridigarjev (dominikancev). Ko je bila Poljska okupirana od
božjih sovražnikov, je bil umorjen s svinčenkami pri župnĳski cerkvi, ker se ni
hotel niti malo odpovedal veri.
******
12. Pri kapadócĳskem mestu Reáte, spomin svetega Kotídĳa, mučenca in diakona, ter tovarišev.

7. ���������
1. Pri Alisi (v Galĳi), sveta Regína, devica in mučenka, ki so jo pod prokonzulom
Olíbrĳem mučili z natezalnico, ječo in ognjem, dokler je ni ta ukazal pokončati
z obglavljenjem.
2. V Pompejópolu (v Kilíkĳi, v današnji Turčĳi), sveti Sozón, mučenec.
3. V Beneventu (v Kampánĳi), sveta mučenca: Fest, diakon, in Dezidérĳ, lektor.
4. V Orleánsu [orleánu] (v lyonski Galĳi, danes v Francĳi), sveti Evúrcĳ, škof.
5.* V Aosti, sveti Graj, opat.
6. V Breuilu [breĳu] (v pokrajini Troyes [troi], v Francĳi), sveti Memórĳ in tovariši, mučenci, ki se smatra, da so bili umorjeni od Atile kralja Hunov.
7.* V Chalonsu [šalónu] (v lyonski Galĳi), sveti Alpín, škof, ki je bil učenec svetega Lupa Trecenskega.
8. V vasi Saint-Cloud [sén klód] (na pariškem ozemlju, ravno tako v Francĳi),
sveti Klodoáld, duhovnik, ki je bil kraljevskega rodu. Ko so bili pobiti oče in
bratje ga je sprejela babica sveta Klotílda. Ker je preziral zemeljsko kraljestvo je
postal klerik.
9.* Pri Albi (v Akvitánĳi), sveta Karíssima, devica, rekluza.
10.* V Maubeuge [móbeuž] (v Hainaultu [enóltu], v današnji Francĳi), sveta Madelbérta, opatinja, ki je nasledila sestro sveto Adeltrúdo.
11.* V Flándrĳi (v Avstrázĳi), spomin svetega Hilduárda, škofa.
12.* V Toulu [túlu] (v Lotaríngĳi, v današnji Francĳi), sveti Gavzlín, škof, ki je
pospeševal meniško disciplino.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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13.* V Gubbiu (v Umbrĳi), sveti Janez Ludenski, škof, ki je bil spremljevalec pri
poslanstvih svetega Petra Damĳána.
14.* V Die [dí] (v Galĳi), sveti Štefan iz Chatillona [šatĳóna], škof, ki je bil potegnjen iz samote Portes-en-Bugey [pór an bigé], toda nič ni zmanjšal od kartuzĳanske strogosti, ko je načeloval tej Cerkvi.
15. V Košicah (v gorah Karpatov, v današnji Slovaški), sveti mučenci: Marko Crisini, esztergómski duhovnik, Štefan Pongracz in Melhiór Grodziecki, duhovnika iz Družbe Jezusove, ki jih niso mogli prisiliti, da bi se odpovedali katoliški
veri, ne z lakoto in tudi ne z mučilnim kolesom in ne z mučilom ognja.
16.* V Nagasaki-ju (na Japonskem), blaženi mučenci: Tomaž Tsuji, duhovnik iz
Družbe Jezusove, Ludvik Maki in njegov sin Janez, ki so bili obsojeni na ogenj iz
sovraštva do krščanske vere.
17.* V Londonu (v Anglĳi), blaženi Randulf Corby [korbí], iz Družbe Jezusove,
in Janez Ducke� [daket], duhovnika in mučenca, ki sta bila pod kraljem Karlom
I. obsojena na smrt, ker sta stopila na Angleško kot duhovnika in dosegla nebeško palmo v Tiburnu z vrvjo.
18.* V tovorni ladji pred Rochefortom [rošfórom] (pri obali Francĳe), blaženi
Klávdĳ Bárnaba Laurent de Mascloux [lorén de masklú] in Frančišek d‘Oudinot
de la Boissiére [dudenó dela buásie], duhovnika in mučenca, ki sta bila zgrabljena v času francoske revolucĳe zaradi duhovništva in določena za ladĳske verige. Resno sta zbolela zaradi lakote in za Kristusa umrla.
19.* Na otoku Woodlark [vúdlark] (v Oceánĳi), blaženi Janez Krstnik Mazzucconi, duhovnik in mučenec iz Milanskega Inštituta za zunanje misĳone, ki je bil
po dveh letih oznanjevanja Evangelĳa, izčrpan od vročice in uljesov, zaradi sovraštva do vere s sekiro ubit.
20.* V Parmi (v Emílĳi, v Italĳi), blažena Evgenĳa Picco [piko], devica iz Kongregacĳe manjših sester od svetih Src Jezusa in Marĳe, ki je predana Božji volji
pospeševala predvsem dostojanstvo žensk in poskrbela za duhovno vzgojo in
splošen nauk redovnic.
21.* V mestu Gandía (v pokrajini Valencĳi na Španskem), blažena Ascensión od
svetega Jožefa Cazalanz Lloret Marco [kalasáns ljorét marko], devica in mučenka iz Inštituta sester Karmeličank od Ljubezni, ki je ob preganjanju dovršila boj
za vero.
******
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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22. V Nikomedíji, rojstni dan za nebesa blaženega Janeza, mučenca. Ta je v veliki vnemi za vero zgrabil knjigo, v kateri so bili kruti odloki zoper kristjane, in jo
raztrgal. Ko so to sporočili cesarjema Dioklecĳanu in Maksimínu, ki sta se nahajala v tem mestu, sta v divjem besu zapovedala na njem uporabiti vse vrste muk,
ki jih je plemeniti mož prenesel z velikim veseljem.

8. ���������
1. Praznik rojstva blažene Marĳe Device iz Abrahamovega rodu, iz Judovega
rodu, iz rodu kralja Davida, iz katerega je bil rojen Božji Sin, ki je po Svetem
Duhu postal človek, da bi osvobodil ljudi od stare zasužnjenosti grehu.
2. V Rimu, spomin svetega Hadrĳána, mučenca, ki je trpel v Nikomedíji v Bitínĳi, in v čast katerega je papež Honórĳ I. spremenil dvor rimskega senata v cerkev.
3. V Aleksandrĳi (v Egiptu), sveti duhovniki in mučenci: Faust, Dĳ in Amón, ki
so prejeli ob preganjanju cesarja Dioklecĳana, s svetim škofom Petrom, venec
mučeništva.
4. V mesti Bagrevand (v antični Armenĳi), sveti Izak, škof, ki je prevedel Sveto Pismo in liturgĳo v armenski jezik, da bi tam pospeševal krščansko življenje.
Priključil se je veri, potrjeni na Efeškem koncilu, toda pregnan iz sedeža je umrl
kot izgnanec.
5. V Rimu pri Svetem Petru, pogreb svetega Sérgĳa I., papeža, po rodu Sirca, ki
se je zelo potrudil za evangelizacĳo Sáksov in Frízov in je pomiril mnoga nasprotovanja in prepire, in je rajši umrl, kot da bi soglašal z zmotami.
6. V Freisingu [frajzinku] (na Bavarskem), sveti Korbinĳán, ki je bil posvečen
v škofa in poslan oznanjat Evangelĳ na Bavarsko, kjer je pridobil bogate sadove.
7.* V Pebraku (na ozemlju Puy-en-Valey [pĳán valé] v Galĳi), svete Peter de Chavanon [šavanó], duhovnik, ki se je trudil za popolnejše življenje. Skril se je v tisti
kraj, kjer je zgradil samostan redovnih kanonikov, kateremu je načeloval.
8.* V Pesaru (v Italĳi), blažena Serafína Sforza [sfórca], ki je v zakonskem življenju izkusila mnoga nasprotovanja. Ko je postala vdova, je ostala leta življenja
preživela pod Pravilom svete Klare.
9. V Valencĳi (na Španskem), sveti Tomaž Villanóva [viljanóva], škof. Kot puščavnik pod Pravilom svetega Avguština je sprejel iz pokorščine škofovsko služ… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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bo. Med drugimi pastoralnimi krepostmi je blestel s tako gorečo ljubeznĳo do
revnih, da je vse potrošil za revne, da sebi ni prihranil niti postelje.
10.* V Durhamu [darhemu] (v Anglĳi), blaženi mučenci: Tomaž Palaser, duhovnik, ter Janez Norton in Janez Talbot, ki so bili pod kraljico Elizabeto I. obsojeni
na smrt in so trpeli na mučilih. Prvi, ker se je kot duhovnik vrnil na Angleško,
druga dva, ker sta mu pomagala.
11. V Novi Kartágini (v Kolumbĳi), rojstvo za nebesa svetega Petra Klaver-ja,
duhovnika, katerega se spominjamo jutri.
12.* V Nagasaki-ju (na Japonskem), blaženi Anton od svetega Bonaventura, iz
Reda manjših bratov, in Dominik Castellet [kasteljét], iz Reda pridigarjev (dominikancev), duhovnika in dvajset tovarišev mučencev, med katerimi so bili nekateri laiki, med njimi več otrok, ki so vsi pretrpeli mučeništvo za Kristusa z mečem ali z ognjem.
13.* V Marseillu [marséju] (na Francoskem), smrt blaženega Friderika Ozanama, slavnega moža po izobrazbi in pobožnosti. S svojim odličnim znanjem je
branil resnice vere in jih pospeševal. V Družbi imenovani po svetem Vincencĳu
Pavelskem, je pogosto izkazoval ljubezen ubogim in kot odličen družinski oče,
je iz družine naredil domačo cerkev.
14.* V Almeríji (pri obali Andalúzĳe, Španske pokrajine), blaženi mučenci: Jožef
Cecilĳ (Bonifacĳ) Rodríguez González [rodríges gonsáles], Theodemír Jóachim
(Hadrian) Sainz Sainz [sáins], in Evéncĳ Rihard (Eusebĳ Alfóns) Urjura [urjúra],
bratje Krščanskih šol, ki so dosegli palmo mučeništva v času državljanske vojne
zaradi verskega preganjanja.
15.* V vasi Alcoy [alkój] (blizu Alicante [alikánta], ravno tako v Španĳi), blaženi
Marín Blanes Giner, mučenec, ki je kot družinski oče v času istega preganjanja
prejel od ljudi smrt, od Boga pa večno življenje.
16.* V mestu Paterna (v pokrajini Valencĳi, ravno tako na Španskem), blaženi Izmaél Escrihuela Esteve [eskoriuéla estéve], mučenec, ki je kot družinski oče po
mučeništvu postal deležen Kristusove zmage.
17.* V Villi Realu (v kastilĳski pokrajini, ravno tako na Španskem), blaženi Pashál Fortuňo Almeda [fortúnjo alméda], duhovnik in mučenec iz Reda manjših
bratov, ki je bil ovenčan zaradi pričevanja za Kristusa.
18.* V mestu Buňol [bunjól] (blizu Valencĳe, ravno tako na Španskem), blaženi
devici in mučenki: Jožefa od Svetega Janeza od Boga Ruano García [ruáno garsíja] in Marĳa od Bolečin od Svete Evlálĳe Puig Bonany [puíh bonáni], iz Kongre… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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gacĳe sester za zapuščene starce, ki sta prejeli v istem preganjanju proti veri venec slave s prelitjem krvi.
19.* V koncentracĳskem taborišču Dachau (pri Münchnu na Bavarskem, v Nemčĳi), blaženi Adam Bargielski, duhovnik in mučenec, ki se je v vojni prostovoljno izročil sovražnikom za svojega župnika. Po strašnem trpljenju v ječi, se je nepremagan preselil v večno slavo.
20.* Pri kraju Gross-Rosen (na Nemškem), blaženi Ladislav Błądziński [blandzinjski], duhovnik in mučenec iz Kongregacĳe svetega Mihaela, ki je bil v istem
preganjanju od sovražnikov Cerkve odpeljan iz domovine Poljske v kamnolom
in bil tam umorjen.
******
21. V Nikomedíji, prenos svetega Ádrĳana, mučenca z drugimi triindvajsetimi, ki so vsi pod cesarjem Dioklecĳanom pretrpeli mučeništvo četrtega marca,
z lomljenjem kosti.
22. V Aleksandrĳi, spomin svetih mučencev Amóna, Teóﬁla, Neotérĳa in drugih
dvaindvajset.

9. ���������
1. Sveti Peter Klaver, duhovnik iz Družbe Jezusove, ki je delal v Novi Kartágini
v Kolumbĳi več kot štirideset let z odpovedjo sebi in izredno ljubeznĳo za črnce, ki so bili odpeljani v suženjstvo. Skoraj tristo tisoč črncev je osebno prerodil
po krstu za Kristusa.
2. V Rimu na pokopališču pri Dveh Lavrah (na Labikánski cesti), sveti Gorgónĳ, mučenec.
3. V Sabini ob tridesetem miljniku od mesta Rim, sveti mučenci: Hĳacínt, Aleksander in Tibúrcĳ.
4. V samostanu Clonmacnoisu (pri obrežju reke Shannon na Irskem), sveti Ciarán, duhovnik in opat, ustanovitelj istega samostana.
5.* V Kastílĳi (v pokrajini na Španskem), blažena Marĳa de la Cabeza [dela kabéza] ali a Cápite, ki je kot soproga svetega Izidorja poljedelca, živela ponižno in
delavno puščavniško življenje.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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6.* V Münchnu (na Nemškem), blažena Marĳa Ema Üﬃng [iﬁnk], devica iz Kongracĳe sester od Sočutja, ki je služila Bogu med bolnimi z izredno pobožnostjo,
dobrotljivostjo in prezirom same sebe.
7.* V Yorku (na Angleškem), blaženi Jurĳ Douglas [dagls], duhovnik in mučenec, po rodu Škot, ki je postal iz učitelja iger duhovnik v Parizu. Pod kraljico Elizabeto I., se je preselil kot zmagovalec v nebesa po trpljenju zaradi mučila, ker je
druge prepričeval, da sprejmejo katoliško vero.
8.* V mestu Gramat (v pokrajini Cahors [kaór], v Galĳi), blaženi Peter Bonhome
(Bonom), duhovnik, ki se je zelo trudil z misĳoni za kmečko ljudstvo in z oznanjevanjem evangelĳa. Ustanovil je Kongregacĳo sester naše Gospe od gore Kalvarĳe, kateri je izročil skrb za mladino, bolnike in potrebne.
9.* V Port-Louis [port luj] (na otoku Maurítius v Indĳskem oceanu), blaženi Jakob Deziderát Laval, duhovnik, ki je po nekaj letih, preživetih kot zdravnik, postal misĳonar v Kongregacĳi Svetega Duha. Privedel je črnce pred kratkim osvobojene iz sužnosti v svobodo Božjih sinov.
10.* V Bilbau (v Báskĳi na Španskem), blaženi Frančišek Gárate Aranguren, redovnik iz Družbe Jezusove, ki je deloval s krščansko ponižnostjo kot vratar dvainštirideset let.
******
11. V Nikomedíji, trpljenje svetih mučencev: Dorotéja in Gorgónĳa, ki sta vpričo
Dioklecĳana obsojala preganjanje kristjanov. Najprej ju je ukazal obesiti in s korobači pretepsti, obliti s kisom in soljo, ter peči na ražnju in končno zadaviti. Čez
čas je bil blaženi Gorgónĳ prenesen v Rim in pokopan na Latinski cesti.
12. V Tarvanenskem okraju, spomin svetega Avdomárĳa, škofa in pričevalca.
13. Na Škotskem, spomin svetega Kverána, opata.

10. ���������
1. V Aleksandrĳi (v Egiptu), sveti Nemézĳ, mučenec, ki je bil naprej kot tat obtožen pri sodniku in oproščen od tega zločina. Kmalu zatem je bil v preganjanju cesarja Decĳa obtožen zaradi krščanske vere pred sodnikom Emilĳánom. Od
njega je bil mučen z dvojnim mučilom in bil na ukaz zažgan skupaj z razbojniki.
Postal je podoben Odrešeniku, ki je pretrpel križ skupaj z razbojniki.
2. Spomin svetih Nemezĳána in tovarišev: Feliksa, Lúcĳa, drugega Feliksa, Littéja, Polĳána, Viktórja, Jadéra in Datíva, ki so bili v Afriki kot ško�e, duhovniki
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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in diakoni pod cesarjema Valerĳánom in Galĳénom, ko je nastalo blazno preganjanje, najprej zaradi Kristusa pretepeni z gorjačami, nato zvezani za noge, določeni za delo v rudniku. Sveti Ciprĳan jih je vzpodbujal v pismu, da naj odločno prenesejo verige in ohranĳo Gospodove zapovedi.
3. V Carigradu, sveta Pulhérĳa, ki je branila in pospeševala pravo vero.
4. V Novari (v Ligúrĳi), sveti Agábĳ, škof.
5. Pri Albi v Akvitánĳi (danes v Francĳi), sveti Sálvĳ, škof, ki je bil odpeljan iz samostan in nerad posvečen za ta sedež. Ko je naraščala kuga, se kot dobri pastir
ni hotel nikdar oddaljiti od mesta.
6. Blizu Spire v Renánĳi (v Avstrázĳi), trpljenje svetega Teodárda, škofa in mučenca v Tongerenu, ki je bil ubit na poti k kralju Hilderíhu.
7.* V Avranchesu [avranšésu] (v Névstrĳi), sveti Autbért, škof, po katerega vnemi je na gori Tombi cvetelo češčenje svetega nadangela Mihaela.
8.* V samostanu Lucedio [lučédĳo] (pri Vercelli-u [verčelĳu] v Piemontu), blaženi Oglérĳ, opat iz Cistercĳanskega reda.
9. V Tolentinu (v Marche, v Italĳi), sveti Nikolaj, duhovnik iz Reda puščavnikov
svetega Avguština, ki je bil vdan najstrožji odpovedi in marljiv pri molitvi, strog
do sebe, blag pa do drugih, in je pokoro drugih pogosto sebi nalagal.
10.* V Nagasaki-ju (na Japonskem), blaženi mučenci: Sebastjan Kimura, iz Družbe Jezusove, Frančišek Morales, iz Reda pridigarjev (dominikancev), duhovnika, in petdeset tovarišev, ki so kot duhovniki, redovniki, soprogi, mladeniči, kateheti, vdove in dečki umrli po strašnih mukah na griču pred ogromno množico.
11. V Londonu (na Angleškem), sveti Ambrož Edvárd Barlow [bárlou], duhovnik in mučenec iz Reda svetega Benedikta, ki je štiriinvajset let potrjeval v veri
in pobožnosti katolike v pokrajini Lancastru [lenkestru] in bil ujet, ko je na Veliko noč pridigal. Pod kraljem Karlom I. je bil po ječi obsojen na smrt zaradi duhovništva in bil v Tiburnu obešen na mučilu.
12.* Na umazanem pristanišču pred Rochefortom [rošfórom] pri obali Francĳe,
blaženi Jakob Gagnot [ganjó], duhovnik in mučenec iz Karmeličanskega reda, ki
je bil v času francoske revolucĳe nečloveško vržen v umazano ladjo in je bolne
sojetnike opogumljal in zaradi jetike umrl.
******
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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13. V mestu Chalcédonu (v provinci Azĳe), spomin svetih mučencev: Sóstena in
Viktorja, ki sta zaradi vere v Kristusa premagala ječo, vezi in zveri pod prokonzulom Priskom. Končno sta bila med molitvĳo poklicana v nebesa.
14. V Rimu, spomin blaženega Hilárĳa, papeža in pričevalca.

11. ���������
1. V Rimu na pokopališču Bazile (na Stari Salárĳski cesti), smrt svetih mučencev
Prota in Hĳacínta. Položene v zemljo, je sveti papež Dámaz njihove grobove obnovil in okrasil z verzi. Prav tam je bilo znova najdeno požgan grob in telo svetega Hĳacinta, skoraj po petnajstih stoletjih, nedotaknjeno.
2.* V Zürichu [cirihu] (v Švici), sveta mučenca: Feliks in Régula.
3. Istega dne, spomin svetega Pafnúcĳa, škofa v Egiptu, ki je bil eden od tistih
pričevalcev vere, ki so bili obsojeni na rudnike pod cesarjem Galérĳem Maksimínom, z predrtim desnim očesom in prerezanim levim kolenom. Potem se je
udeležil Nicejskega koncila in se je vztrajno bojeval za katoliško vero proti arijancem.
4. V Lyonu (v Francĳi), sveti Patiéns, škof, ki je pri rekah Róni in Saoni iz ljubezni razdelil mestom zastonj mnogo žita, da bi pomagal ljudstvom, stiskanim od
lakote. Na široko se je posvetil apostolatu za spreobrnjenje heretikov in skrbi za
potrebne.
5. V Parizu (v Galĳi), smrt svetega Sacerdóta, lyonskega škofa, ki je živel v ljubezni in strahu Božjem. Ko je prišel v to mesto h koncilu, je tam umrl.
6.* Na otoku Bardsey [bárdsi] (pri obali severnega Walesa [vejlza] na Angležkem), sveti Daniel (Deiniol Wyn), škof in bangorski opat.
7.* V samostanu Luxeuil [liksej] (v Burgúndĳi), smrt svetega Adélfa, opata samostana Remiremont, ki je spor kratkega trenutka, dolgo umival s prelivanjem
solz.
8.* V Toulu [túlu] (v Avstrázĳi, danes v Francĳi), sveti Levdín ali Bodo, škof, ki je
bil najprej poročen, potem se je podal v redovno življenje, ko je žena Odila sprejela isti načrt.
9.* V samostanu Aulinas (v Kalábrĳi), sveti Elĳa, s priimkom Speleóta, odličen
gojitelj puščavniškega in samostanskega življenja.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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10.* V Nagasaki-ju (na Japonskem), blaženi mučenci: Gaspar Koteda, katehet,
Frančišek Takeya in Peter Šichiemon, dečka, ki so prav tam z isto trdnostjo umrli za Kristusa z obglavljenjem, kot so to en dan prej pretrpeli njihovi očetje.
11.* V Rimu, blaženi Bonaventura iz Barcelone (Mihael) Gran, brat iz Reda manjših bratov, ki je v več krajih rimskega teritorĳa s trudom ustanovil Pristave regularne observance za sveto zavetišče. Vedno je ohranjal zelo veliko strogost življenja in ljubezen do ubogih.
12.* Pri obali Francĳe pri Rochefortu [rošfórtu] (na ladji pri sidrih), blaženi Frančišek Mayaudon, duhovnik in mučenec, ki je v času francoske revolucĳe ujet zaradi duhovništva na ladji suženstva, končno zaradi kuge umrl.
13. V mestu Wu-čang (v provinci He-bei na Kitajskem), sveti Janez Gabrĳel Perboyre, duhovnik in mučenec iz Misĳonske kongregacĳe, ki je po navadi kraja
prevzel način oznanjevanja Evangelĳa. Ko je prišlo preganjanje, je v dolgotrajni
ječi zaradi različnih mučenj slednjič umrl, obešen na križ in zadavljen z vrvjo.
14.* V Barceloni (na Španskem), blaženi Peter alkantraški (Lovrenc) Villanueva
Larráyoz [vílja nuéva larájos], redovnik in mučenec iz Reda svetega Janeza od
Boga, ki je dosegel mučeništvo kot redovnik, v divjem preganjanju proti veri.
15.* V vasi Genovés [henovés] (v pokrajini Valencĳi, ravno tako na Španskem),
blaženi Jožef Marĳa Segura Panadés, duhovnik in mučenec, ki je v istem preganjanju prelil kri za Kristusa.

12. ���������
1. Najsvetejše Ime blažene Device Marĳe, ko je na ta dan neizrekljiva ljubezen
Božje Matere do presvetega Otroka postavljena pred oči vernikov in se pobožno
kliče kot Mati Odrešenika.
2. V Bitínĳi (v današnji Turčĳi), sveti Avtónom, škof in mučenec.
3. V Aleksandrĳi (v Egiptu), sveti mučenci: Krónid, Leóncĳ in Serapión, ki so
bili, baje pod cesarjem Maksiminom, zaradi čaščenja Kristusovega imena potopljeni v morje.
4.* V Emly (v provinci Munster na Irskem), sveti Albe, škof, ki je kot romar mnogim oznanjal Evangelĳ.
5. V Anderlechtu (na Brabantskem, v današnji Belgĳi), sveti Gvido, ki je bil najprej določen cerkvi Mariensee, potem znamenit zaradi darežljivosti nasproti
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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ubogim. Sedem let je romal v svete kraje in slednjič, ko se je vrnil v svojo deželo, pobožno umrl.
6.* V Omuri (na Japonskem), blaženi mučenci: Apolinárĳ Franco [franko], iz
Reda manjših bratov, in Tomaž Zumárraga [sumáraga], iz Reda pridigarjev (dominikancev), duhovnika in štirje tovariši, ki so bili vrženi v ječo zaradi sovraštva
do krščanske vere in slednjič sežgani.
7.* Na odprtem v Rocheforta [rošfórta] v Francĳi, blaženi Peter Sulpícĳ Krištof
Faverge [favérž], brat Krščanskih učencev in in mučenec, ki je bil med francosko
revolucĳo zaprt v ječo, ker je bil redovnik. Skrbel je za sojetnike, dokler ni pobožno umrl od nalezljive bolezni.
8. V Seulu (v Koreji), sveti Frančišek Ch‘oe Kyong-hwan, mučenec, katehet, ki ni
hotel zanikati krščansko vero, ko je bil prepeljan k prefektu. Bil je zadržan v ječi in nikdar ni prenehal od molitve in učenja katekizma in je po mučenju prišel
do mučeništva.
******
9. Sveti Peter iz Tarenataise [tarantéze], opat in škof našega reda.
10. V mestu Pávia, spomin svetih spoznavalcev: Sira in Juvéncĳa, ki ju je tja poslal blaženi Mohor in sta tam prva oznanjala Kristusov evangelĳ. Svetila sta z izrednimi krepostmi, čednostmi in čudeži, ter z božjimi deli razsvetlila tudi bližnja mesta. V škofovskem dostojanstvu sta dosegla slavni konec in počitek v blaženem miru.

13. ���������
1. Pri Gumeneku (v Pontu, v današnji Turčĳi), spomin svetega Janeza, carigrajskega škofa in cerkvenega učitelja. Po rodu Antiohĳec, si je, ko je postal duhovnik, zaradi svojega zlatega govora, zaslužil priimek Zlatousti (Krizostom). Izvoljen na tisti sedež, se je izkazal za zelo dobrega pastirja in učitelja vere. Toda od
sovražnikov je bil poslan v izgnanstvo. Ko je bil po dekretu papeža Inocencĳa I.
poklican nazaj, je na potovanju od vojakov, ki so ga stražili, mnogo pretrpel in
vrnil Bogu dušo štirinajstega septembra.
2. V Ancíri (v Galácĳi, v Turčĳi), sveti Julĳán, duhovnik in mučenec, pod cesarjem Licínĳem.
3. V Jeruzalemu, posvetitev bazilik, ki jih je dal cesar Konstantin pobožno zgraditi na gori Kalvarĳi in nad grobom Gospoda.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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4. V Toursu [túru] (v lyonski Galĳi), sveti Litórĳ, škof, ki je prvi zgradil cerkev
med zidovi mesta, ker so bili že prej tam kristjani.
5. V Valenci (v lyonski Galĳi, danes v Francĳi), sveti Emilĳán, ki je bil baje prvi
škof tega mesta.
6. V Kartágini (v današnji Tunizĳi), sveti Marcelín, mučenec, ki je bil kot tribun
in prĳatelj svetega Avguština in Hieronima nedolžen umorjen, zaradi zavisti tiranke Herakleáne, ker je branil katoliško vero pred heretiki donatisti.
7. V Angersu [anžéru] (v lyonski Galĳi, v današnji Francĳi), sveti Maurílĳ, škof,
rojen v Milanu. Šel je k svetemu Martinu Tourskemu, od katerega je bil posvečen v duhovnika in za predstojnika škoﬁje v Chalonsu [šalónu]. Pozneje je bil izvoljen za škofa, da bi pobĳal praznoverje preprostega poganskega ljudstva.
8. Na gori Vosgu (v Névstrĳi), sveti Amát, duhovnik in opat, slaven po strogosti,
postih in ljubezni do samote. Dobro je predsedoval habendskemu samostanu, ki
ga je skupaj s svetim Romaríhom ustanovil.
9. Na otoku Tinu (v mestu Spézĳi, v Ligúrĳi), sveti Venérĳ, puščavnik.
10. V Breuil-sur-le-Lys [brej sir leli] (v pokrajini Amiensa [amiéna], v Francĳi),
smrt svetega Amáta, sionskega škofa pri Švicarjih, ki je bil po ukazu kralja Teodorika III. izgnan v pregnanstvo in je tam umrl.
11.* V Toledu (na Španskem), blažena Marĳa od Jezusa López de Rivas, devica
iz Reda bosonogih karmeličank, ki je bila deležna, tako v duši kot na telesu, bolečin Gospodovega trpljenja. Vedno je vse ponižno prenašala.
12.* Na odprtem morju Rocheforta [rošfórta] pri obali Francĳe na umazani ladji,
privezan na sidru, blaženi Klavdĳ Dumonet, duhovnik in mučenec, ki je bil kot
učitelj umetnosti v divjem preganjanju vržen v umazano tovorno ladjo, zvezan
na nogah z verigami. Umrl je zaradi vročice za Kristusa.
13.* V Almérĳi (v pokrajini Andalúzĳa na Španskem), blaženi Avrelĳ Marĳa
(Benvenút) Villalón Acebrón [viljalón aserbón], brat in mučenec od bratov Krščanskih učenjakov, umorjen zaradi sovraštva do Cerkve.
******
14. V Aleksandrĳi, spomin svetega Filipa, škofa, očeta svete device Evgénĳe. Odpovedal se je časti prefekta, bil krščen in dosegel čast škofovstva. Prefekt Terencĳ ga je ukazal med molitvĳo ubiti z mečem.
15. V Angresu [anžéru], spomin svetega Avrilióna, škofa in pričevalca.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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14. ���������
1. Praznik povišanja Svetega Križa, ki je bil postavljen tri dni po posvetitvi bazilike Vstajenja nad Kristusovim grobom. Poveličuje se in časti kot znamenje njegove velikonočne zmage in kot znamenje, ki se bo prikazalo na nebu, ko bo že
vsem naznanjen njegov drugi prihod.
2. V Rimu na Apĳski cesti (v kripti Lucíne na Kalistovem pokopališču), smrt
svetega Kornélĳa, papeža in mučenca, ki se je odločno boril proti Novacĳánovi
krivi veri. Mnoge od padlih je z veliko ljubeznĳo sprejel v skupnost Cerkve. Cesar Gallo ga je slednjič izgnal v Civitavecchio. Trpel je, kot pravi sveti Ciprĳan,
karkoli je mogoče trpeti. Pojutrišnjem se praznuje njegov spomin.
3. V Kartágini (v današnji Tunizĳi), trpljenje svetega Ciprĳána, škofa, zelo slavnega po svetosti in nauku, ki je v težkih časih zelo dobro vodil Cerkev. Krepil je
pričevalce vere v težavah in za časa cesarjev Valerĳána in Galĳéna je bil, po hudem izgnanstvu, pred veliko množico ljudi kaznovan od prokonzula z mečem
in tako dovršil mučeništvo. Njegov spomin se praznuje pojutrišnjem. Poročajo,
da so z njim trpeli še: Krescéncĳa, Viktor, Rósula in Generális.
4. V Kölnu (v Nemčĳi), sveti Matérnus, škof, ki je h Kristusovi veri privedel tungrenske, kölnske in trierske prebivalce.
5. Pri Gumeneku v Pontu (v današnji Turčĳi), rojstvo svetega Janeza Zlatoustega, škofa, katerega spomin se obhaja dan prejšnji dan.
6. V samostanu Bellevaux [belevó] (v pokrajini Besançon [besansón], v Francĳi),
smrt svetega Petra, ki je bil iz cistercĳanskega opata povišan na Moutierski sedež. Z gorečo vnemo je vladal in neutrudno pospeševal slogo med ljudstvom.
7. V Ptolemájdi (v Palestini), sveti Albert, škof, ki je bil prestavljen iz vercellske
k jeruzalemski Cerkvi. Puščavnikom gore Karmel je izročil Pravilo. Med tem ko
je obhajal praznik svetega Križa, je bil z mečem umorjen od zlobneža, katerega
je pokaral.
8.* V vasi Eben (na Tirolskem), sveta Notbúrga, devica. Posvečala se je hišnim
opravilom in je služila Kristusu v ubogih in poljedelcem nudila zgled svetosti.
9.* Na odprtem morju pred Rochefortom [rošfórom] pri obali Francĳe, blaženi
Klávdĳ Laplace [laplas], duhovnik in mučenec, ki je bil v francoski revolucĳi zaradi duhovništva vržen v tovorno ladjo pri sidrih. Dovršil je mučeništvo napaden od kuge.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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10. V mestu Čeng-du (v provinci Si-čuan na Kitajskem), sveti Gabrĳel Tauríni
Dufresse, škof in mučenec, ki je delavno službo, kateri se je posvečeval štirideset
let, dovršil z obglavljenjem.

15. ���������
1. Spomin blažene Žalostne Device Marĳe, ki je stala pod Jezusovim križem, notranje in zvesto pridružena odrešilnemu trpljenju Sina. Postala je nova Eva, da
je, po nepokorščini prve žene, tako njena pokorščina, pomagala k življenju.
2. V Rimu, sveti Nikoméd, mučenec, katerega telo položeno na pokopališču na
Nomentanski cesti, je papež Bonifacĳ V. počastil z nagrobno baziliko.
3. V Tournu [túrnu] (pri reki Saoni v Lyonski Galĳi), sveti Valerĳán, mučenec,
katerega je načelnik Prisk obesil in kruto mučil s kremplji. Ko ga je videl veselega v hvalnicah in stanovitnega v Kristusovi veri, ga je dal obglaviti.
4. V Konstanci (v Skítĳi v današnji Romunĳi), sveti Stratón, Valérĳ, Makróbĳ in
Gordĳán mučenci, ki so baje trpeli pod cesarjem Licínĳem.
5. Na obrežju Donave, sveti Nicét Gót, mučenec, katerega je kralj Athanaríh, arijanec, ukazal usmrtiti z ognjem zaradi katoliške vere.
6. V Lyonu na Francoskem, sveti Alpín, škof, ki je nasledil svetemu Justu.
7. V Toulu [túlu] (blizu Nancy-ja [nansíja], prav tako v Lyonu), sveti Aper, škof.
8. V samostanu Jumieges [žimiéž] (v Névstrĳi), sveti Ajháder, opat, ki je bil učenec svetega Filibérta in od njega prav tam umeščen.
9. V Kórdobi (v pokrajini Andalúzĳe, v Španĳi), sveti mučenci: Emil, diakon in
Jeremia, ki sta v preganjanju Mavrov po dolgem trpljenju ječe, slednjič dovršila
mučeništvo za Kristusa z odsekanjem tilnika.
10.* V Bussetu (blizu Fidenze v Emílĳi), blaženi Roland de Médicis, puščavnik,
ki je živel v ostrih in samotnih krajih Alp v skrajni odpovedi in govoril samo
z Bogom.
11. V Genovi (v Ligúrĳi), sveta Katarina Fieschi [ﬁeski], vdova, ki se je odlikovala s preziranjem sveta, v pogostih postih, znamenita po ljubezni do Boga in ljubezni do potrebnih in bolnih.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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12.* V mestu Hirado (na Japonskem), blaženi Kamil Costanzo [konstanco], duhovnik in mučenec iz Družbe Jezusove, ki je bil po ukazu voditelja Hidetada
z ognjem sežgan in ni na samem ognju nehal oznanjati Kristusa.
13.* V kraju Santo Domíngo Xagacía (v Mehiki), blažena mučenca: Janez Krstnik in Hĳacínt od Angelov, kateheta. Ker nista hotela častiti malike namesto Kristusa, sta bila divje pretepena in zaslužila večno plačilo, ko sta posnemala Kristusovo trpljenje.
14.* Na Dunaju (v Avstrĳi), blaženi Anton Maria Schwartz [švarc], duhovnik, ki
je iz pastoralne skrbi za vojake in mladeniče in za njihovo obrambo ustanovil
Kongregacĳo za krščanske delavce od svetega Jožefa Kalasánskega.
15.* V vasi Llosa [ljosa] de Ranes (v pokrajini Valencĳi, v Španĳi), blaženi Pashál
Penadés Jornet [Hornet], duhovnik in mučenec, ki je času preganjanja po zemeljskem boju prišel do polnosti večnega odrešenja.
16.* Pri Münchnu (na Bavarskem v Nemčĳi), blaženi Ladislav Miegon, duhovnik in mučenec, ki je bil iz Poljske, pod Bogu in ljudem sovražno vlado, odvlečen v koncentracĳsko taborišče v Dachau. Zaradi vere je prišel po mučenju do
slavnega venca.
17.* V Neaplju (v Italĳi), blaženi Pavel Manna, duhovnik iz papeškega Inštituta za zunanje misĳone, ki je zaradi slabega zdravja zapustil službo misĳonarja
v Búrmi, a je še vedno poskušal delati za misĳone in z največjim trudom je skrbel za oznanjevanje Božje besede in pospeševal edinost kristjanov.
******
18. V Túlu (v Galĳi), spomin svetega Leobína, škofa in pričevalca.

16. S��������
1. Spomin svetih mučencev: Kornélĳa, papeža, in Ciprĳána, škofa, v času preganjanja. Od teh dveh je bil štirinajstega septembra baje pokopan, drugi pa je bil
mučen. Na ta dan ju krščanski svet enoglasno hvali kot priči ljubezni do neizpodbitne resnice v Cerkvi in priči pred svetom.
2. V Chalcédonu (v Bitínĳi, v današnji Turčĳi), sveta Evfémĳa, devica in mučenka, ki je pod cesarjem Dioklecĳanom in prokonzulom Priskom pretrpela za Kristusa mnogo muk in bila po boju pripeljana k slavnemu vencu.
3. Na gori Sora�e (pri Flamínski cesti v Lácĳu), sveti Abúndĳ in tovariši, mučenci.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.

September

421

4. V Rimu na Nomentánski cesti (pri Káprĳi na večjem pokopališču), sveti mučenci: Viktór, Felíks, Aleksánder in Pápĳa.
5.* V Noceri (v Kampánĳi), sveti Prisk, škof in mučenec, ki ga je sveti Pavlín Nolanski poveličeval s pesniškimi hvalnicami.
6. V Withornu (na Škotskem), spomin svetega Ninĳána, škofa, po narodnosti Britanca, ki je privedel Pikte h pravi veri in prav tam ustanovil škofovski sedež.
7. V Kordobi (v pokrajini Andalúzĳa na Španskem), sveta mučenca Rogel, menih visoke starosti, in mladenič Servusdei ('Abdallah), rojena na Vzhodu, ki sta
pogumno oznanjevala Kristusa pred saracenskim ljudstvom. Zaradi tega sta bila
obsojena na obglavljenje. Brez žalosti, z odrezanimi rokami in nogami ter vratovoma, sta umrla.
8.* V Pragi (na Češkem), sveta Ludmila, mučenka, ki je bila postavljena kot češka kneginja za vzgojo svojega vnuka svetega Venčesláva, v katerega duha je
poskusila vtisniti ljubezen do Kristusa. Bila je po zaroti snahe Dragomíre in plemiških poganov zadavljena.
9. V Wiltonu (v Anglĳi), sveta Edíta, devica, hči angleškega kralja, posvečena
v samostanu Bogu od nežnih let. Lažje je prezirala ta svet, kot ga zapustila.
10.* Na Montecassinu, smrt blaženege papeža Viktorja III., ki je modro vodil
slavni samostan trideset let in ga veličastno obogatel. Kmalu je sprejel rimsko
Cerkev v vodenje.
11.* V Savigny-ju [savinjĳu] (v Normandíji, v Galĳi), sveti Vital, opat, ki se je odpovedal svetnim službam, se je v samotnih krajih učil upoštevanja strožje observance in mnoge združil v samostanu, ki ga je sam ustanovil.
12.* V samostanu Huerta [uérta] (v Kastílĳi na Španskem), smrt svetega Martina, s priimkom Sacérdos, ki je bil posvečen iz cistercĳanskega opata v škofa v Sigüenzi. Vso skrb je usmeril za obnovo klera in se nato zopet umaknil v isti samostan.
13.* V Salonu v Provansi (na Francoskem), smrt blaženega Ludvika Alemana,
arelatskega škofa, ki je živel v veliki pobožnosti in pokori.
14.* V Nagasaki-ju (na Japonskem), blaženi mučenci: Dominik Šobioje, Mihael
Timonoja in njegov sin Pavel, ki so bili zaradi vere obglavljeni.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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15. V Limi (v Peruju), sveti Janez Macías, redovnik iz Reda pridigarjev (dominikancev), ki je dolgo časa vršil najbolj nizka opravila, marljivo skrbel za revne in
bolnike, ter pogosto molil molitev rožnega venca za duše umrlih.
16. Pri Sai-Nam-Hte (v Koreji), trpljenje svetega Andreja Kim Teagona, duhovnika in mučenca, ki je bil z zelo veliko duhovniško gorečnostjo dve leti vdan duhovniški službi. Prenesel je slavno mučeništvo z obglavljenjem. Njegov spomin
se slavi dvajsetega septembra.
17.* Pri mestu Odena (v barcelonski pokrajini na Španskem), blaženi Ignacĳ Casanovas [kasanovas], duhovnik in mučenec iz Reda pobožnih šolskih redovnih
klerikov, ki je bil v času preganjanja ubit za Kristusa.
18.* V mestu Turís (v pokrajini Valencĳi, ravno tako na Španskem), blaženi mučenci: Lovrenc (Salvador) Ferrer Cardet [salvadór ferér kardét], duhovnik, Benedikt (Emanuel) Ferrer Jordá [ferér hordá] in Bernardin (Pavel) Martínez Robles,
redovnika iz Tretjega reda Kapulatorjev svetega Frančiška od Blažene Žalostne
Device, ki so jih v istem preganjanju usmrtili ljudje, Bog pa jih je sprejel v nebeško kraljestvo.
******
19. V Rimu, spomin svetih mučencev: plemenite gospe Lucíje in Geminĳána, ki
ju je Dioklecĳan na različne načine dolgo mučil. Končno pa ju je, po hvalevredni zmagi mučeništva, zapovedal obglaviti.

17. ���������
1. Sveti Robert Bellarmin, škof in cerkveni učitelj, iz Družbe Jezusove, ki je s posebnim in tankočutnim mišljenjem jasno razlagal o spornih teoloških vprašanjih
svojega časa. Ko je postal kardinal, se je zelo posvetil pastoralni službi v capuanski Cerkvi. Slednjič je prevzel mnogo napora, da je branil apostolski sedež in
verski nauk.
2. V Milanu (v Ligúrĳi), smrt svetega Sátira, katerega izredne zasluge omenja
sveti Ambrož, njegov brat. Še ne uveden v Kristusove skrivnosti, je doživel potop ladje. A se ni bal smrti, toda ne bi šel rad iz tega življenja brez svetih skrivnosti. Ko se je rešil valov, je poiskal Božjo cerkev, katere prisrčna, medsebojna
ljubezen ga je združila z bratom Ambrožem. Ta ga je pokopal poleg svetega mučenca Viktórja.
3. V Liege-u [liéžu] (v Avstrázĳi, v današnji Belgĳi), trpljenje svetega Lambérta,
škofa in mučenca v Maastrichtu. Bil je izgnan in se podal v stavelotski samostan.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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Nato, ko je bil vrnjen sedežu, je odlično vršil pastoralno službo in bil od zavistnežev kot nedolžen ubit.
4.* V gozdu Argonne [argón] (pri reki Mosi v Avstrázĳi, v današnji Francĳi), sveti Rodíng, opat, ki je ustanovil samostan Beaulieu in ga sveto vodil.
5. V Kordobi (v pokrajini Andalúzĳa na Španskem), sveta Kolúmba, devica in
mučenka, ki je bila v preganjanju Mavrov svobodno izpovedala vero pred kolegĳem sodnika in satrapov. Takoj je bila pred vrati palače obglavljena z mečem.
6.* V Melini (na ozemlju Angersa [anžéra] v Francĳi), sveti Regináld, puščavnik,
ki se je podal v kratumnenski gozd, da je bolj popolno izpolnil Gospodove zapovedi.
7. V samostanu Rupertsberg (blizu Bingena v Hessenu, v Nemčĳi), sveta Hildegárda, devica, ki je bila vešča v naravnih stvareh, v medicini in glasbi. Kar je izkusila v mistični kontemplacĳi, je pobožno razložila v knjigah.
8.* V Avigliani [aviljáni] (blizu Turina v Piemontu), blaženi Kerubín Testa, duhovnik iz Reda puščavnikov svetega Avguština, zelo pobožen v čaščenju Gospodovega trpljenja.
9. V Zaragozi [saragósi] (v Aragónĳi na Španskem), sveti Peter de Arbues, duhovnik in mučenec, ki se je kot redovni kanonik iz Reda svetega Avguština boril proti vražam in herezĳam v kraljevini Aragónĳi. Neki ogleduhi so ga pobili
pred oltarjem stolnice in je preboden padel.
10. V Hue (v Vietnamu), sveti Emanuel Nguyen Van Trieu, duhovnik in mučenec, pod vlado gospoda Canh Thinh.
11. V Genovi (v Ligúrĳi), sveti Frančišek Marĳa de Camporósso [kamporóso],
redovnik iz kapucinskega reda, znamenit po ljubezni do ubogih, ki se je daroval
v času kuge za rešitev bližnjih in umrl kot žrtev okužen z boleznĳo.
12.* V Krakovu (na Poljskem), blaženi Sigismund Feliks Feliński [felínjski], varšavski škof, ki je z velikimi težavami delal za svobodo Cerkve. Ustanovil je Inštitut sester Frančiškove družine, za splošne potrebe ljudstva.
13.* V vasi Castillo de Villamalefa [kastíljo devílja] (blizu Kastílĳe na Španskem),
blaženi Janez Ventura Solsona, duhovnik in mučenec, ki se je po stanovitnosti
v veri med krutim preganjanjem preselil nepremagan v nebeško slavo.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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14.* V Madridu (ravno tako na Španskem), blaženi Timotej Valero Pérez, duhovnik in mučenec iz Tretjega reda svetega Frančiška Kapulatorjev od Blažene Žalostne Device, ki je v istem preganjanju končal odličen boj za Kristusa.
15.* V gozdu Palmiry (blizu Varšave na Poljskem), blaženi Sigismund Sajna, duhovnik in mučenec, ki je bil v času vojne preboden s svinčenkami zaradi neomajne vere pred tujo vlado, sovražno Bogu.
******
16. Sveti Martin de Finojósa [ﬁnohóza], škof.
17. V Rimu na Tiburtínski cesti, rojstni dan za nebesa svetega Justina, duhovnika in mučenca, ki je bil v Décĳevem, Valerĳánovem in Galĳénovem preganjanju
zelo slaven v izpovedovanju vere.
18. Ravno tako v Rimu, spomin svetih mučencev: Valerĳána, Makrína in Gordijána.

18. ���������
1. V Nikomedíji (v Bitínĳi, v današnji Turčĳi), sveti Oceán, mučenec.
2. V Primnesso (v Frígĳi, v današnji Turčĳi), sveta Ariádna, mučenka.
3. V Vienni (v Francĳi), sveti Ferréol, mučenec, kot se poroča. Ko je imel tribunsko oblast je v času preganjanja odklonil prĳeti kristjane, zato je bil na ukaz predsednika zelo kruto bičan in vržen v ječo, od koder je ušel, toda od zasledovalcev
zopet ujet, je v ječi prejel palmo mučeništva z odsekanjem glave.
4. V Milanu (v Ligúrĳi), sveti Evstórgĳ, škof, katerega izpovedovanje prave vere
proti arĳanskim zmotam hvali Atanázĳ. Skupaj z njim sta trpela tudi Tróﬁm.
5.* V Avranchesu (na obali Bretánje), sveti Senárĳ, škof.
6.* V Limogesu [limóžu] (v Akvitánĳi), sveti Ferréol, škof, ki je Marka, poročevalca kralja Childeberta, osvobodil od grozeče nevarnosti, ker ga je ljudstvo mesta hotelo umoriti.
7. V Gortini (na otoku Kreta), sveti Evménĳ, škof.
8.* V Andlau-u (v Alzácĳi, na ozemlju današnje Francĳe), sveta Rihárda, ki je kot
kraljica prezirala zemeljsko kraljestvo, in v samostanu, od nje zgrajenem, služila Bogu.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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9. V Osimu (v Marche, v Italĳi), sveti Jožef de Cupertíno, duhovnik, iz Reda
manjših bratov konventualov, znan po trdih življenjskih okoliščinah, po uboštvu, ponižnosti in ljubezni do Božjih revežev.
10. V mestu Nam Đinh (v Vietnamu), sveti Dominik Trach, duhovnik in mučenec Reda pridigarjev (dominikancev), ki je pod cesarjem Minh Mang hotel rajši
umreti, kot poteptati križ in je z obglavljenjem dovršil mučeništvo.
11.* V vasi Paimol (blizu misĳona Kalóngi v Ugandi), blažena katehumena in
mučenca: David Okelo in Gild Irwa, ki sta z veseljem svoje ljudstvo učila Evangelĳ. Od poganov tistega kraja sta bila s sulico prebodena in pokazala Kristusovo moč z neustrašenim mučeništvom.
12.* Pri Cuidad Realu [siudád reálu] (na Španskem), blaženi Karel Eraňa Guruceta [eránja guruséta], redovnik in mučenec iz Družbe Marĳe. Ko je besnelo nasilje proti duhovnikom in redovnikom, je bil zgrabljen od vojakov in brez sodbe
ubit s svinčenkami.
13.* Pri mestu Gandía (v pokrajini Valencĳi, ravno tako na Španskem), blažena
duhovnika in mučenca: Ferdinand García Sendra in Jožef García Mas, ki sta v istem preganjanju s svojo krvjo potrdila zvestobo Gospodu.
14.* Na Montserratu (v isti pokrajini, v Španĳi), blaženi mučenci: Ambrož (Salvátor) Chuliá [čuljá] Ferrandis in Valentin (Vincéncĳ) Jaunzarás Gómez [huansarás gómes], duhovnika, in Frančišek (Just) Lerma Martínez, Rihard (Jožef)
López Mora in Modest (Vincéncĳ) Gay Zarzo [gaj sarso], redovniki, iz Tretjega
reda svetega Frančiška Kapulatorjev od blažene Žalostne Device, ki so bili v istem preganjanju kronani zaradi pričevanja za Kristusa.
15.* V koncentracĳskem taborišču Dachau (blizu Münchna na Bavarskem,
v Nemčĳi), blaženi Jožef Kut, duhovnik in mučenec, po rodu Poljak. Med divjanjem vojne je bil zaradi vere vržen v pusto ječo, in se po strašnem mučenju preselil h Gospodu.
******
16. Spomin vseh bratov, staršev, familiarov in dobrotnikov našega reda, ki so tekom leta umrli.
17. Rojstni dan za nebesa blaženih: Metoda, Olimpa, Lucĳe, ter škofa Tira, ki je
bil ovenčan z mučeništvom pod Dioklecĳanom v grški Kalcidi, kot piše sveti Hieronim.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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19. ���������
1. Sveti Januárĳ, beneventski škof in mučenec, ki je trpel za Kristusa v Pozzuolu
blizu Neaplja v Kampánĳi, v času preganjanj proti veri. Skupaj z njim so trpeli
tudi: diakona Fest in Prókul, ter Dezidérĳ, Evtíhĳ in Akúcĳ, ki so bili, po vezeh
in ječah, obglavljeni pod cesarjem Dioklecĳanom.
2. V Sinnadi (v Frígĳi, v današnji Turčĳi), sveta mučenca: Tróﬁm in Dorimedót.
3. V Palestini, sveti mučenci: Pélej in Nil, škofa v Egiptu, Elĳa, duhovnik, in Patermútĳ, ki so bili sežgani zaradi Kristusa z mnogimi kleriki v času preganjanja
cesarja Dioklecĳana.
4. V Toursu [túru] (v lyonski Galĳi), sveti Evstóhĳ, škof svet in veren mož, ki je
z vrst senatorjev nasledil svetega Bríktĳa.
5. V samostanu Sisteron (pri Langresu, ravno tako v Francĳi), sveti Sékvan, duhovnik in opat.
6. Na ozemlju Bourgesa [búrža] (v Akvitánĳi), sveti Marĳán, puščavnik, ki se je
hranil s divjim sadjem in medom, slučajno najdenim.
7.* V Metzu (v Avstrázĳi, v današnji Francĳi), sveti Goeríh ali Abbón, škof, ki je
nasledil svetega Arnúlfa in spoštljivo prenesel njegovo telo v to mesto.
8. V Canterbury-ju [kentrberĳu] (na Angleškem), sveti Teodór, škof. Kot tarski
menih je bil od svetega papeža Vitalĳana povišan v škofa in poslan v Anglĳo,
star blizu sedemdeset let, in je navdušen vodil njemu izročeno škoﬁjo.
9. V Kordobi (v pokrajini Andalúzĳa na Španskem), sveta Pompóza, devica in
mučenka, ki je ob preganjanju Mavrov, ko je slišala o mučeništvu svete Kolúmbe, skrito zbežala iz samostana Penamelária in v Kórdobi pred sodnikom neustrašena priznala Kristusa in je takoj z mečem obglavljena pred vrati palače dosegla palmo mučeništva.
10.* V Freisingu [frajzinku] (na Bavarskem), sveti Lantbért, škof.
11.* V Buonvicinu [bvonvičínu] (blizu Consenze [konsence] v Kalábrĳi), sveti
Ciríak, opat.
12.* V Gapu (v Provansi, v Francĳi), sveti Arnúlf, škof, ki je mnogo trpel zaradi
vzpostavljanja prave oblike življenja v Cerkvi.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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13.* V Barceloni (v Katalónĳi), sveta Marĳa de Cervelló [serveljó], devica iz Reda
blažene Device od Usmiljenja, ki bila po domače imenovana, zaradi darovanja
prosilcem, Marĳa od Pomoči.
14. V Madridu (na Španskem), sveti Alfónz de Orozco [orósko], duhovnik iz
Reda puščavnikov svetega Avguština, ki se je, postavljen na kraljevem dvoru za
pridiganje, izkazoval strogega do samega sebe in ponižnega.
15. V Seulu (v Koreji), trpljenje svetega Karla Hyon Song-mun, mučenca, ki je
kot katehet opravljal zelo dolga in težka potovanja, da je privedel misĳonarje
v svojo domovino. Slednjič je bil z drugimi kristjani izročen v ječo, kjer ni nikdar
nehal tovariše spodbujati in bil zato za Kristusa obglavljen.
16. V Villefranche-u [vilfránšu] (v pokrajini reke Rone, v Francĳi), sveta Marĳa
Viljema Emílĳa de Rodat [rodá], devica, ki je ustanovila Kongregacĳo sester od
svete Družine, za vzgojo deklic in pomoč revnim.
17.* V mestu Ciempozuelos [siemposuélos] (blizu Madridu na Španskem), blaženi Hĳacínt Hoyuelos [ožuélos] González, redovnik in mučenec iz Reda svetega Janeza od Boga, ki je med divjanjem preganjanja proti Cerkvi dovršil slavno
mučeništvo s pričevanjem za Kristusa.
18.* V vasi Benifayó (v pokrajini Valencĳi, ravno tako na Španskem), blažena
Frančiška Cualladó Baixauli [kualjadó bajksáuli], devica in mučenka, ki je v istem preganjanju proti veri prelila kri za Kristusa.
19.* V Madridu (ravno tako na Španskem), blažene device in mučenke: Marĳa
od Jezusa de la Iglesia y de Varo, Marĳa od Bolečin in Sočutja Aguiar-Mella [agijár melja i dias] y Díaz, iz Inštituta pobožnih šolskih Marĳinih sester, ki so bile
ovenčane zaradi pričevanja za Kristusa.
******
20. V Nucérĳi, rojstni dan za nebesa svetih mučencev: Feliksa in Konstancĳe, ki
sta trpela pod Néronom.

20. ���������
1. V Koreji, spomin svetih mučencev: Andreja Kim Tae-gon, duhovnika, Pavla
Chong Ha-sang in tovarišev. Na ta dan pa skupno slavimo spomin vseh stotreh
mučencev, ki so v Koreji neustrašeno pričali za krščansko vero, ki je bila z gorečnostjo uvedena v božje kraljestvo naprej od nekaterih laikov, nato s pridiganjem
misĳonarjev okrepljena, in utrjena z obhajanjem zakramentov. Vsi ti neustrašeni
kristjani, od teh trĳe ško�e, osem duhovnikov, ostali pa laiki, neporočeni ali po… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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ročeni, starčki, mladeniči in dečki, so z mučenjem in s svojo dragoceno krvjo posvetili prvotno Cerkve v Koreji.
2. V Sinnadi (v Frígĳi, v današnji Turčĳi), sveti Dorimedónt, mučenec.
3. V Rimu, trpljenje svetih mučencev: Evstáhĳa in njegove žene Teopíste s njunima dvema sinovoma Agapítom in Teopístom. V času cesarja Hadrĳana so bili
obsojeni v zverinjak. Ker so ostali nepoškodovani, so jih zatem zaprli v žarečega
bronastega vola in so tako dopolnili mučeništvo.
4. V Carigradu, sveti mučenci: Hipátĳ in Asĳán, škofa, in Andrej, duhovnik, ki
so bili zaradi čaščenja svetih podob, pod cesarjem Leonom Isaurĳskim, po strašnih in težkih mučenjih izročeni psom v hrano.
5.* Pri mestu Arco v Tridentu, blaženi Adelprét, škof, ki je bil stalni branitelj
ubogih, otrok in cerkvene svobode. Od sovražnikov je bil odpeljan v neznano in
je umrl kruto preboden.
6.* V Londonu (na Angleškem), blaženi Tomaž Johnson [džonsn], duhovnik in
mučenec iz kartuzĳe tega mesta, ki je pod kraljem Henrikom VIII. zaradi ohranjanja zvestobe do Cerkve v ječi mesta Newporta [njuporta], kot deveti od samostanskih sobratov, umrl zaradi lakote in bolezni.
7.* V Kordobi (na Španskem), blaženi Frančišek de Posadas, duhovnik iz Reda
pridigarjev (dominikancev), slaven po spokornosti, ponižnosti in ljubezni, ki je
štirideset let oznanjal Kristusa v tej pokrajini.
8. V gradu Son-Tay (v Vietnamu), sveti Janez Karel Cornay, duhovnik in mučenec iz Pariške misĳonske družbe za zunanja ljudstva, ki je bil zaradi krščanske
vere na ukaz cesarja Minh Mang razsekan in končno obglavljen.
9. V Seulu (v Koreji), sveti Lovrenc Han I-hyong, katehet, in šest tovarišev, mučencev, ki so bili v različnih ječah z vrvjo zadavljeni in tako dopolnili mučeništvo za Kristusa. Le-teh spomin se danes slavi z drugimi mučenci teh pokrajin.
10. V Puebli (v Mehiki), blaženi Jožef Marĳa de Yermo y Parres [jérmo i páres],
duhovnik, ki je ustanovil Kongregacĳo služabnikov od svetega Srca Jezusa in
Ubogih za pomoč zapuščenim v dušnih in telesnih potrebah.
******
11. V mestu Kiziku, rojstni dan za nebesa svetih mučencev: device Favste in Evlázĳa v času cesarja Maksimĳana. Načelnik Evlázĳ je dal Favsto najprej onečastiti, nato obesiti in jo po sredi presekati. Ko pa so rablji hoteli izvršiti ukaz, ji niso
mogli škodovati. Evlázĳ je ob tem ostrmel in takoj neustrašeno sprejel Kristuso… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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vo vero. Maksimĳan ga je zato ukazal najkruteje mučiti. Favsti so prebodli glavo, ji po vsem telesu nabili žeblje, in jo položili v razbeljeno ponvo, nato pa je
skupaj z Evlázĳem odhitela v nebesa.
12. V Frígĳi, spomin blaženega Evlógĳa, duhovnika, ki je bil obglavljen zaradi
pričevanja za Kristusa.
13. V namurskem okraju (v Belgĳi), spomin blaženega Janeza Evstáhĳa, opata,
ki je prešel iz reda Val des Escoliers [val dezeskolié] k cistercĳanskemu redu in
ga je pozneje almenski opat poslal za predstojnika v samostan Jardinet [žardiné], katerega je popolnoma preuredil in je tam slovel po daru prerokovanja in
zdržnosti. Ko se je odpovedal svoji časti, je nato blaženo zaspal v Gospodu.
14. V Villersu [viléru], spomin blaženega brata Frankónĳa, moža, ki je zelo slovel zaradi svojega zglednega življenja v svetu in v klavzuri.

21. ���������
1. Praznik svetega Mateja, apostola in evangelista, s priimkom Levi, ki je bil od
Jezusa poklican, da mu sledi. Zapustil je službo cestninarja ali davkarja in bil izbran med apostole. Napisal je evangelĳ, v katerem se izjavlja, da je Jezus Kristus
Davidov, Abrahamov sin, in predvsem, da je dopolnil staro zavezo.
2. Spomin svetega Jona, preroka, sina Amata, po katerem imenu se imenuje knjiga Stare zaveze. Hiter izhod iz trebuha kita se oznanja v samem Evangelĳu kot
znamenje Gospodovega vstajenja.
3. V Grčĳi, spomin svetega Kvadráta, učenca apostolov, ki je zbral, kot se poroča, ob preganjanju cesarja Hadrĳana, s svojo delavnostjo in zvestobo od strahu
razpršeno cerkveno občestvo. Istemu cesarju je ponudil knjigo apostolskega nauka v obrambo krščanske vere.
4. V Rimu na Stari Salárĳski cesti, sveti Pámﬁlĳ, mučenec.
5. Pri Baccánas [bakánas] na kássĳski cesti (ob dvajsetem miljniku pri mestu
Rim), sveti Aleksander, mučenec.
6. V Gazi (v Palestini), sveti mučenci: Evzébĳ, Néstab in Zenón, ki so bili, v času
cesarja Julĳana Odpadnika, ko je množica poganov nanje navalila, kot bratje ločeni in pobiti. Z njimi je trpel sveti Nestor, ki je malo zatem, zaradi prejetih ran,
dopolnil mučeništvo.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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7.* V Aptu (v Provansi), sveti Kástor, škof, ki je želel v novem samostanu razlagati bratom življenje menihov. Prosil je svetega Janeza Kasĳana, da bi mu pridigal izreke egiptovskih samotarjev.
8.* V samostanu Llandcarfan (v južnem Cornwallu [kórnvelu] v Anglĳi), sveti
Kadók, opat, po katerem imenu je bilo ustanovljeno več samostanov tudi v Cornwallu [kórnvelu] in v Bretánji.
9.* V e�enheimskem samostanu (v badenski pokrajini, v južni Nemčĳi), sveti
Landelín, menih iz Irske.
10.* V Tronchinnesu [trónšénu] (v Flándrĳi, v današnji Belgĳi), sveti mladenič
Gerúlf, mučenec.
11.* V Troyesu [troisu] (pri reki Seinni [séni] v Francĳi), sveta Mavra, devica,
marljiva pri delih pobožnosti in ljubezni.
12.* V Pesaru (v Italĳi), blaženi Marko de Mutína Scalabrini, duhovnik iz Reda
pridigarjev (dominikancev), ki je uspel mnoge krivoverce privesti na pot pravičnosti.
13. Pri gradu Quang-Tri (v Vietnamu), sveta mučenca: Frančišek Jaccard, duhovnik iz Pariške misĳonske družbe za zunanja ljudstva, in Tomaž Tran Van
Thien, ki sta pod cesarjem Minh Mang pretrpela ječo in bičanje in bila slednjič
zadavljena z vrvjo.
14. Pri Sai-Nam-Hte (v Koreji), trpljenje svetih mučencev: Lovrenca Imberta,
škofa, Petra Maubant in Jakoba Chastan [částan], duhovnikov iz Pariške misijonske družbe za zunanja ljudstva, ki sta se žrtvovala za ohranjanje krščanskega življenja in bila z mečem umorjena.
15.* V vasi Benisoda (v pokrajini Valencĳi na Španskem), blažena mučenca: Vincencĳ Galbis Gironés [gálbis hironés], družinski oče, in Emanuel Torró García
[toró garsíja], ki sta bila oblikovana po trpljenju Kristusa, ki sta ga častila, in sta
ga posnemala tudi po zmagi mučeništva.
******
16. V Francĳi, spomin blaženega Martina, duhovnika in kardinala, čigar meniško uboštvo proslavlja sveti Bernard v apostolskih pismih, in sicer v četrti knjigi
o premišljevanju, katero je spisal za blaženega papeža Evgena III..
17. V Sitoju, pogreb blaženega Bonifacĳa, opata, katerega je, zaradi njegovega
svetega življenja, imel ves naš Red za zgled.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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22. ���������
1. V Rimu na pokopališču Komodíle na Ostienski cesti, spomin svete Emérite,
mučenke.
2. V Agaunu [agónu] (v valleski pokrajini, v današnji Švici), sveti mučenci: Mavrícĳ, Eksupérĳ in Kándid, vojaki. Kot poroča sveti Evhérĳ Lyonski, so počastili
Cerkev s slavnim trpljenjem pobiti za Kristusa, s svojimi tovariši tebanske legĳe
in veteranom Viktorĳem pod cesarjem Maksimĳanom.
3. V Rimu na Stari Salárĳski cesti, smrt svete Bazíle, mučenke, pod cesarjema Dioklecĳanom in Maksimianom.
4. V vasi Levroux [levró] (blizu Bourgesa [búrža] v Akvitánĳi), sveti Silván, puščavnik.
5. Na gori Glonna (pri reki Loiri [loári] v pokrajini Poitiers [puatĳé], v Galĳi),
sveti Floréncĳ, duhovnik.
6. V pokrajini Coutances [kutánse] (v Galĳi), sveti Lautón ali Laud, škof.
7. V Laónu (v Névstrĳi), sveta Salabérga, opatinja, katero je sveti Kolumban
ozdravil in pripeljal k službi božji.
8. V Regensburgu (na Bavarskem), sveti Emerám, škof, ki je bil umorjen zaradi
vere v Kristusa.
9.* V cistercĳanskem samostanu Morimond (v Francĳi), smrt blaženega Otóna,
freisingškega škofa, ki je umrl v meniškem habitu, katerega v škofovstvu ni nikoli odložil.
10. V Turinu, sveti Ignacĳ de Sandóne (Lovrenc Mavricĳ) Belviso�i, duhovnik iz
Reda manjših bratov kapucinov, zelo delaven pri spovedovanju spokornikov in
po pomoči pri bolnikih.
11.* Na odprtem morju pred Rochefortom [rošfórom] (v Francĳi), blaženi Jožef
Marchandon, duhovnik in mučenec, ki je bil vržen v tovorno ladjo zaradi duhovništva, in se je zaradi žeje in bolezni preselil k Očetu.
12. V Seulu (v Koreji), trpljenje svetih mučencev: Pavla Chong Ha-sang in Avguština Yu Chin-gil, od katerih je eden vodil skupnost kristjanov dvajset let med
preganjanjem, drugi pa je pisal papežu Gregorĳu XVI., naj pošlje v Korejo duhovnike. Oba kateheta sta bila po strašnem mučenju obglavljena zaradi vere.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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13.* V Montserratu (na Španskem), blaženi Karel Navarro, duhovnik in mučenec iz Reda pobožnih šolskih redovnih klerikov, ki so bili ob preganjanju proti
redovnikom ovenčani s slavnim mučeništvom.
14.* Ravno tam, blaženi Germán Gozalvo Andreu, duhovnik in mučenec, ki je
bil ovenčan v istem preganjanju zaradi pričevanja za Kristusa.
15.* V Alzari [alsari] (v pokrajini Valencĳi, ravno tako na Španskem), blažena
mučenca: Vincencĳ Pelufo Corts [pelúfo korts], duhovnik, in Jožefa Moscardó
[moskardó] Montalvá, devica, ki sta v času istega preganjanja proti veri zaslužila pred vsemogočnim Bogom palmo zmage.
16.* V vasi Bolbaite (ravno tako v pokrajini Valencĳi), blaženi Vincencĳ Sicluna
Hernández [sikluna ernándes], duhovnik in mučenec, umorjen v istem preganjanju.
17.* V vasi Corbera (blizu Valencĳe, ravno tako na Španskem), blažena Marĳa
od Očiščevanja Vidal Pastor, devica in mučenka, ki je zaslužila s Kristusom ženinom priti k večni svatbi.
******
18. V Tournai-u [turnéju] (v Belgĳi), spomin blaženega Gérarda, škofa, ki je iz
meniha v Klervoju postal opat v villerskem samostanu, pri čigar gradnji je veliko pomagal. Pozneje se je odpovedal opatski službi in se med svojimi brati posvetil edinole premišljevanju. Vendar pa je bil pozneje prisiljen sprejeti vodstvo
turneške škoﬁje, katero je zvesto vodil z besedo in zgledom.

23. ���������
1. Sveti Pĳ iz Pietrelcíne [pjetrelčíne] (Frančišek) Forgione [fordžióne], duhovnik
iz kapucinskega reda, ki se je v mestecu Giovanni [džováni] Rotondo v Apúlĳi,
zelo posvečeval vodstvu vernikov in spravi spokornikov in je imel tako veliko
skrb za potrebne in revne, da je na ta dan dopolnil zemeljsko romanje, upodobljen po Križanemu Kristusu.
2. Spomin svetih: Zaharĳa in Elizabete, staršev blaženega Janeza Krstnika, Gospodovega predhodnika. Ko je Elizabeta sprejela sorodnico Marĳo v svoji hiši, je
polna Svetega Duha pozdravila Gospodovo Mater z »Blagoslovljena med ženami«. Zaharĳa pa je, po rojstvu sina, poln preroškega duha hvalil Boga Odrešenika in prerokoval bližnji prihod Kristusa iz višave Vzhoda.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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3. V Rimu, spomin svetega Lína, papeža, kateremu so, kot poroča sveti Jernej,
blaženi apostoli Cerkve, ustanovljene v Rimu, izročili skrb škofovstva, in katerega se blaženi Pavel apostol spominja kot svojega tovariša.
4. V Capu Misenu (v Kampánĳi), sveti Sóssĳ, diakon in mučenec. Kot poroča papež sveti Simmah, je, ko je hotel rešiti pred smrtjo svojega škofa, je skupaj z njim
našel smrt in je za enako ceno našel enako slavo.
5. V Anconi [ankóni] (v Italĳi), spomin svetega Konstáncĳa, ki je bil kot cerkveni
oskrbnik bolj znamenit po ponižnosti, kot po čudežih.
6.* Na otoku Jóna (na Škotskem), sveti Adamnán, duhovnik in opat, odličen poznavalec Svetega Pisma, ki se je zelo trudil za edinost in mir, ki je mnogim svetoval rimsko navado glede praznovanja Velike noči, tako na Škotskem kot na Irskem.
7. V Afriki, sveti mučenci: Andrej, Janez, Peter in Anton, ki so bili ujeti v Sirakúzah, od Mavrov odpeljani in potem mučeni.
8.* V Benetkah, blaženi Peter Acotanto, menih, ki je službo opata ponižno zavrnil in raje živel zaprt v samostanu.
9.* V Bologni [bolonji] (v Emílĳi), blažena Helena Duglioli Dall‘Olio, ki je po čudovitem soglasju s soprogom v zakonu, postala vdova in živela zgledno.
10.* V Tlaxcali [tlakskáli] (v Mehiki), blaženi mučenci: Krištof, Anton in Janez, ki
so v času prve evangelizacĳe Amerike veseli sprejeli vero. Zaradi tega so bili od
sodržavljanov do smrti pretepeni.
11.* V Montrealu [montriólu] (v provinci Quebec [kebek], v Kanadi), blažena
Marĳa Emílĳa Tavernier [tavernĳér], redovnica, ki je bila oropana moža in otrok.
Posvetila se je pomoči revnim in ustanovila Kongregacĳo sester od Previdnosti,
za službo sirotam, starčkom in slaboumnim.
12.* V kraju Kingston (pri reki Temzi na Angleškem), blaženi Viljem Way [vej],
duhovnik in mučenec, ki je bil pod kraljico Elizabeto I. obsojen na obglavljenje,
ker je kot duhovnik stopil v Anglĳo. Bil je obešen na mučilo.
13.* V vasi Benisa (v pokrajini Valencĳi na Španskem), blaženi Vincencĳ Ballester Far [baljestér], duhovnik in mučenec, ki je v času preganjanja dovršil odličen boj za Kristusa.
14.* V vasi Benicalap [benikaláp] (v isti pokrajini na Španskem), blažene mučenke: Soﬁja Ximénez Ximénez [himénes], družinska mati, Marĳa od Očiščeva… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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nja od Svetega Jožefa Ximénez [himínes] in Marĳa Jožefa del Río Mesa, devici
iz Inštituta sester karmeličank od Ljubezni, ki so bile po boju pripeljane k veliki slavi.
15.* V Krakovu (na Poljskem), blažena Bernardina Jablonska, devica, ki je, kot
ustanoviteljica Kongregacĳe sester za službo ubogim, vedno skrbela za uboge in
bolne.
16.* V Varšavi (ravno tako na Poljskem), blaženi Jožef Stanek, duhovnik in mučenec iz Apostolske katoliške družbe, ki je v času vojne dovršil mučeništvo od
preganjalcev vere po mučilu obešenja.
******
17. V Ikónĳu (v današnji Turčĳi), rojstvo za nebesa svete Tekle, device in mučenke, ki je z vero v Kristusa premagala ogenj in zveri, ter je po mnogih bojih dala
mnogim lep zgled. Zatem je prišla v Selevkíjo, kjer je blažena v Gospodu zaspala.
18. V Rimu, spomin svetega Libérĳa, škofa in pričevalca.
19. V mestu Konstanca, spomin svetega Patérna, škofa in pričevalca.
20. Na Češkem, trpljenje svetih menihov iz Oseka, ki so jih zaradi katoliške vere
mučili krivoverski husiti.
22. V Challis-u [šalĳu] (v Francĳi), spomin blaženega Guídona, opata, čigar velika dela in trpljenje omenja in hvali sveti Bernard v sto-sedem-in-devetdesetem
pismu.
23. V Villersu [vĳéru], spomin blaženega brata Otona, ki je na čudovite načine
križal svoje meso.

24. ���������
1. V Milanu, sveti Anatólĳ, ki je bil verjetno prvi škof tega mesta.
2. V Seaulieu-ju [soliéju] (v autunski [óténski] pokrajini, v Francĳi), sveti mučenci: Andóhĳ, Tirs in Feliks, ki jih je sveti Polikarp, škof v Smirni, poslal v Galĳo,
da bi tam oznanjali evangelĳ. Pod cesarjem Avrelĳanom so bili slavno mučeni.
Najprej so jih bičali, nato jih obesili in končno vrgli v ogenj, ki pa se jih ni dotaknil, zato so jih pobili z železnimi drogovi.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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3. V Clermont-Ferrandu [klermón feránu] (v Akvitánĳi), sveti Rústik, škof, ki je,
ko je bil še kot duhovnik v istem mestu, sprejel škofovstvo v veselje ljudstva.
4. V Lyonu (v Francĳi), sveti Lup, škof, ki je prej živel kot puščavnik.
5.* V Marseillu [marséju] (v Provansi), sveti Isárn, opat, ki jebil strog do sebe, do
drugih pa blag in miroljuben. Obnovil je redovno življenje v samostanu Svetega Viktórja.
6. V Panónĳi (v današnji Madžarski), sveti Gerard Sagredo, škof sedeža v Csanádu [canádu] in mučenec, ki je bil učitelj svetega Emeríha, plemiškega dečka,
sina kralja svetega Štefana. Umrl je obsut z kamenjem blizu reke Donave, ob zasedi poganskih Ogrov.
7.* V Geroni (v Katalónĳi na Španskem), blaženi Dalmácĳ Moner, duhovnik iz
Reda pridigarjev (dominikancev), znamenit po ljubezni do samote in molka.
8.* V Yorku (na Angleškem), blažena mučenca: Viljem Spenser, duhovnik, in Robert Hardesty, ki sta bila pod kraljico Elizabeto I. obsojena na obglavljenje: prvi,
ker je bil duhovnik, drugi, ker ga je sprejel v gostišče. Obešena sta bila na mučilo.
9. V Nagasaki-ju (na Japonskem), sveti Anton González, duhovnik in mučenec
iz Reda pridigarjev (dominikancev), ki je bil skupaj s petimi tovariši poslan na
Japonsko in malo zatem zadržan v verigah. Dvakrat je bil mučen z vodo in zaradi vročice šel pred drugimi v smrt, pod najvišjim vodjem Tokugawa Yemitsu.
10. V San Severinu (v Marche, v Italĳi), sveti Paciﬁk de Sancto Severíno, duhovnik iz Reda manjših bratov, slaven po spokornosti, po ljubezni do samote in po
molitvi pred Najsvetejšim Zakramentom.
11.* V Mariboru (v Slovenĳi), blaženi Anton Martin Slomšek, škof, ki je zelo skrbel za vzgojo klera in za krščansko življenje v družinah. Trudil se je z vsemi
močmi za edinost Cerkve.
12.* V Rimu, blažena Kolúmba (Ivana) Gabriel, opatinja, ki je načelovala samostanu v Lvóvu. Krivično je bila obrekovana, zato je šla v Rim, ter z veseljem ustanovila vesela še Kongregacĳo benediktinskih sester od Ljubezni, pa tudi socialno ustanovo, imenovano Dom družine, za revna delavska dekleta ali za dekleta iz oddaljenih družin.
13.* V vasi Abalat de la Ribera (v pokrajini Valencĳi na Španskem), blaženi Jožef
Rajmúnd Pashál Ferrer Botella [ferér botelja], duhovnik in mučenec, ki je v preganjanju proti veri pretrpel mučeništvo.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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14.* V vasi Rotgla y Corbera [korbéra] (v isti pokrajini na Španskem), blaženi Jožef Marĳa Ferrándiz Hernández [ferándis ernándes], duhovnik in mučenec, ki je
v času istega preganjanja dovršil boj za vero.
15.* V mestu Olleria [oljeríja] (ravno tako v pokrajini Valencĳi), blažena Gil Valls
[hil vals] od Učlovečenja, devica in mučenka, ki je nosila gorečo svetilko in šla
nepremagana naproti Ženinu Kristusu.
16.* V Alzari (v isti pokrajini na Španskem), blaženi Jožef Rajmúnd Ferragud
Girbés [feragúd hirbés], mučenec, ki je kot družinski oče umrl kot žrtev za Kristusa od preganjalcev vere.
******
17. V Nonantoli (v Lombardíji), trpljenje svetih menihov, ki so jih umorili heretiki.
18. V Klervoju, spomin blaženega Nikolaja, škofa iz Dánske, ki je živel v tem samostanu kot izgnanec, ker se je neustrašeno boril za svobode Cerkve in je tam
umrl v sluhu svetosti.
19. V Sitoju, spomin blaženega Arnálda, opata, ki je dolgo sveto vodil samostan,
nato pa živel popolnoma sam zase in bil slednjič pokopan poleg svetih očetov.
20. V Ávili (na Španskem), spomin blažene Maríje, nune, ki so jo po mnogih dušnih in telesnih mukah razveselile Gospodove tolažbe.

25. ���������
1. Spomin svetega Kléofa, Gospodovega učenca, katerega srce je gorelo, ko je šel
z drugim učencem in se jima je Kristus prikazal proti večeru pashe. Na poti jima
je razlagal Sveto Pismo in se jima je v Emavsu po lomljenju kruha dal spoznati
kot Odrešenik.
2. V Amiensu [amĳénu] (v belgĳski Galĳi, danes v Francĳi), sveti Firmín, ki se
časti kot škof in mučenec.
3. V Damasku (v Sirĳi), sveti mučenci: Pavel in Ta�a, soproga, in sinovi: Sabiniján, Máksim, Ruf in Evgénĳ, ki so bili obtoženi krščanske vere. Izročili so dušo
Bogu, mučeni z gorjačami in drugimi mučili.
4. V Chartresu [šártru] (v lyonski Galĳi, danes v Francĳi), sveti Solémnĳ, škof.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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5. V Soisson-u [suasónu] (v belgĳski Galĳi, v Francĳi), sveti Princípĳ, škof, brat
svetega Remígĳa.
6.* V Corku [korku] (v provinci Munster na Irskem), sveti Finbárr, škof.
7. V Auxerru [okséru] (v Névstrĳi), sveti Avnahárĳ, škof. Med njegovim škofovanjem je bil dokončan tako imenovani Jeruzalemski martirologĳ.
8.* V Cusanci [kisánsi] (v bisuntenski pokrajini, v Névstrĳi), svet Ermenfríd,
opat.
9.* V samostanu Presvete Trojice (v moskovski pokrajini, v Rusĳi), sveti Sérgĳ
Radonežki, ki je bil najprej v divjih gozdovih puščavnik. Ko je bil izbran za igumana, je gojil in pospeševal samostansko življenje. Bil je blag mož, svetovalec
vojvod in tolažnik vernikov.
10.* V grebenih Alpujarras [alpuháras] (blizu Granade v pokrajini Andalúzĳa,
na Španskem), blaženi Marko Criado [kriádo], duhovnik in mučenec iz Reda
presvete Trojice (trinitarjev) za odkupovanje jetnikov, umorjen od Mavrov.
11.* V mestu Carrión de Calatrava [karĳón dekalatráva] (blizu Ciudada [sĳudáda] Real, ravno tako na Španskem), blaženi mučenci: Janez Peter (Jožef) Bengoa
Aranguren, duhovnik, in Pavel Marĳa (Peter) Leoz y Portillo [portíljo], redovnik
iz Kongregacĳe pasĳonistov, in Jezusa Hita Miranda [ita miránda], redovnica iz
Družbe Marĳe, ki so bili v krutem preganjanju ubiti s svinčenkami od vojakov,
zaradi sovraštva do Cerkve.
******
12. V Rimu, spomin svetega Herkulána, škofa in mučenca, ki se omenja v popisu trpljenja blaženega škofa Aleksandra.
13. V Heisterbachu [hajstrbahu], spomin blaženega Cezárĳa, priorja, ki je marljivo pisal o svetnikih našega Reda in jih je tudi posnemal.
17. V Belgĳi, pogreb blaženega Balduina, ki je bil najprej menih pri svetem Petru
v Gentu, od tod pa je šel v puščavo, potem pa, na opomin svete Device, ustanovil cistercĳanski samostan v Bandelo, kjer je zelo sveto živel in umrl.

26. ���������
1. Sveti Kozma in Damĳán, mučenca, ki nista zahtevala plačila, ko sta, po pripovedovanju, vršila zdravniško službo. Mnoge sta ozdravila zastonj, po svoji osebni oskrbi.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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2. Spomin svetega Gedeona, iz Manasejevega rodu, ki je bil sodnik v Izraelu. Ko
je prejel od Gospoda znamenje rose, ki je padala na gumno, je v Božji moči osvobodil izraelsko ljudstvo iz rok sovražnikov, ko je razrušil Baalov oltar.
3. V Albanu (v Lácĳu), sveti Senátor, mučenec.
4. V Bologni [bolonji] (v Emílĳi), spomin svetega Evzébĳa, škofa, ki se je skupaj
s svetim Ambrožem bojeval za katoliško vero proti arĳancem, in uporabil mnogo truda, da je pospeševal devištvo med dekleti.
5.* V Gaeti (v Lácĳu), sveti Štefan de Rossáno, menih, tovariš svetega Nila Mlajšega.
6. V pokrajini Tusculu (blizu Rima), sveti Nil Mlajši, opat, po rodu Grk, ki je
iskal prakso svetega pogovora in odpovedi, ter se trudil za ponižnost in romanje. Bil je slaven po preroštvu in modrosti. Ustanovil je slaven samostan Grottaferrata po pravilih vzhodnih očetov. Tam je kot devetdesetletnik v molilnici
Bogu izročil svojega duha.
7.* V Salernu (v Kampánĳi), blažena Lucĳa de Cálata Hierón [kálata ierón], devica iz Tretjega reda svetega Frančiška.
8. V Seulu (v Koreji), trpljenje svetih mučencev: Sebastĳana Nam I-gwan in devitih tovarišev, ki so bili po krutem mučenju obglavljeni zaradi krščanske vere.
Prav tako se spominjamo svetih mučenk: Lucĳe Kim, Katarine Yi, vdove, in njene hčere Magdalene Cho, device, ki so bile v ječi zadržane zaradi Kristusa. Umrle so zaradi mučenja ne neznan dan tega meseca.
9. V Lyonu (v Francĳi), sveta Terezĳa (Marĳa Viktorĳa) Couderc [kudér], devica,
ki je, ne brez velikih težav, pogumno ustanovila, v vasi La Louvesc [laluvésk],
Družbo naše Gospe, pri grobu Svetega Janeza Frančiška, kralja.
10.* V vasi Gars (blizu Münchna na Bavarskem, v Nemčĳi), blaženi Gašper
Stanggassinger [štangasingr], duhovnik iz Kongregacĳe presvetega Odrešenika
(redemtoristov), ki je bil vdan vzgoji mladeničev in jim nudil zgled dobrohotne
ljubezni in pogoste molitve.
11.* V mestu Los Reyes [rejés] (v Peruju), blaženi Alojzĳ Tezza [tésa], duhovnik
iz Reda redovnih klerikov v pomoč bolnim, ki je red ustanovil za službo Bogu,
za bolne pa Kongregacĳo hčera od svetega Kamila, katero je vodil modro z mnogimi deli ljubezni.
12.* V Valencĳi (na Španskem), blaženi mučenki: Marĳa od Zatočišča (Terezija) Rosat Balasch [rosát balásč] in Marĳa od Kalvárĳe (Jožefa) Romero Clariana
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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[klarĳána], devici iz Kongregacĳe krščanskega nauka, ki sta med divjanjem preganjanja, zaradi zvestobe ohranjene Kristusu ženinu, bile vržene v ječo in slednjič usmrčene.
13.* Ravno tam, blaženi Rafael Pardo Molina, redovnik in mučenec iz Reda pridigarjev (dominikancev), ki je umrl v času preganjanja proti veri. Z njim se spominjamo tudi blaženega mučenca Jožefa Marĳa Vidal Segú, duhovnika iz istega Reda, ki je bil uslišan v Barceloni, zaradi neokrnjenega pričevanja vere, da je
dosegel slavo.
14.* V vasi Puerto de Canals [kanáls] (v pokrajini Valencĳi na Španskem), blažena Krescencĳa Valls Espí, devica in mučenka, ki je trpela mučeništvo ob preganjanju vere.
15.* V vasi Benifairó de Valldigna (v isti pokrajini na Španskem), blažena Marija od Darovanja Noguera Albelda [nogéra albéda], devica in mučenka, ki je ob
času istega preganjanja dopolnila mučeništvo za vero.
16.* V vasi Gilet [hilét] (ravno tako v pokrajini Valencĳi), blaženi Bonaventura
(Julĳ) Esteve Flors, duhovnik in mučenec iz kapucinskega reda, ki se je v istem
nevihti preselil k Gospodu s pomočjo sovražnikov vere.
17.* V vasi Benifallím, (v pokrajini Alicante [alikánta], ravno tako na Španskem),
blažena Marĳa Jordá Botella [hordá botelja], devica in mučenka, ki je za Kristusa dovršila odličen boj.
18.* V Madridu (ravno tako na Španskem), blaženi León (Emanuel) Legua Martí, duhovnik in mučenec iz Tretjega reda svetega Frančiška Kapulatorjev od blažene Žalostne Device, ki je v istem času preganjanja dosegel slavni venec.
******
19. V Nikomedíji, rojstvo za nebesa svetih mučencev: škofa Ciprĳana, in device
Justine. Ta je mnogo pretrpela zaradi Kristusovega imena in je zgoraj imenovanega Ciprĳana, ki je bil prej čarovnik in je skušal s svojimi čarovnĳami tudi njo
preslepiti, spreobrnila k veri v Kristusa. Ta je potem postal škof in slaven učitelj in je pod vladarjem Dioklecĳanom in oblastnikom Evtolmĳem skupaj z Justino prejel mučeniški venec. Njune telesne ostanke so pozneje kristjani prenesli v Rim.
20. Na Irskem, spomin svetega Ódona, ki je iz meniha postal škof v Armaghu in
je posnemal čednosti svetega Malahíja, ter je umrl v visoki starosti.
22. V Nemčĳi, spomin blaženega Henrika, ki je bil prej slaven učenjak, potem pa
je postal najponižnejši brat v samostanu.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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23. V Španĳi, pogreb sveta Ane Avílske, nune, ki je slovela zaradi molka in
skromnosti.

27. ���������
1. Spomin svetega Vincencĳa Pavelskega, duhovnika, ki je poln duhovniškega
duha, predan ubogim v Parizu, na Francoskem, na obrazu katerega koli trpečega prepoznaval obraz svojega Gospoda. Ustanovil je Misĳonsko kongregacĳo za
oblikovanje po prvi Cerkvi, za sveto vzgojo klera in za pomoč revnim. Ob sodelovanju s sveto Ludovike de Marillac [marilá] tudi Kongregacĳo od Ljubezni za
dekleta.
2. V Milanu, sveti Kaj, škof.
3. V gradu Bremur [bremi] (v Francĳi), sveti Florentín, kateremu so Vandali skupaj z blaženim Hilarĳem odrezali jezik in nato oba z mečem umorili.
4. V samostanu Liesse [lís] (v Hainaultu [enóltu], v današnji Francĳi), sveta Hiltrúda, devica, ki je skrita pri bratu Guntárdu, opatu, živela zelo pobožno.
5. V Kordobi (v pokrajini Andalúzĳa na Španskem), sveta mučenca: Adólf in Janez, ki sta bila kot brata ovenčana z mučeništvom za Kristusa, ob preganjanju
Mavrov, v času kralja 'Abd ar-Rahman II..
6.* V Fari pri Cingolu [čingólu] (v Marche, v Italĳi), sveti Bonfílĳ. Še kot folignski škof je preživel deset let v Sveti Deželi, nato se vrnil v Italĳo, da postane menih v samostanu Storacu, katermu je prej načeloval kot opat, slednjič je umrl
v samoti.
7. V Parizu (v Francĳi), sveti Elzeár de Sabran, ki je, kot grof Ariána, ohranil devištvo in vse kreposti s svojo soprogo Delfíno. Umrl je še v cvetočih letih.
8.* V Pistoji (v Etrúrĳi), blaženi Lovrenc de Ripafrácta [ripafrákta], duhovnik iz
Reda pridigarjev (dominikancev), ki je šestdeset let zvesto ohranjal redovno življenje ob marljivem poslušanju grešnikov.
9.* V umazani ladji, privezani pri sidrih blizu Rocheforta [rošfórta] pri obali
Francĳe, blaženi Janez Baptista Loborier du Vivier [loborié di vivié], diakon in
mučenec, ki je bil v času preganjanja Cerkve obsojen na divje ujetništvo, ker je
bil duhovnik. Umrl je zaradi težke bolezni.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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10.* V Saguntu (na Španskem), blažena mučenca Jožef Fenollosa Alcayna [fenoljósa alkájna], duhovnik, in Fidelis (Marĳan) Kliment Sánchez [sánčes], redovnik
iz kapucinskega reda, ki sta prelila kri za Kristusa ob divjem preganjanju vere.
11.* V vasi Gilet [hilét] (v pokrajini Valencĳi, ravno tako na Španskem), blaženi
mučenki: Frančiška Ksaverĳa (Marĳa) Fenollosa Alcayna, redovnica iz Tretjega
reda kapucink od Svete Družine, in Hermínĳa Martínez Amigó, družinska mati,
ki sta v istem preganjanju potrdili zvestobo Gospodu s svojo krvjo.
******
12. V lángreškem okraju, spomin svetega Gílberta, meniha, ki je iz premonstratenskega reda prestopil v cistecĳanskega in prišel v Klervo, kjer je postal velik
častilec in posnemovalec svetega Bernarda, ki se mu je tudi nekoč prikazal.
14. V Groheimu blizu (Luxemburga), spomin blažene Ivane, opatinje, ki je bila
znamenita zaradi svetosti in večkratnega pogovarjanja z angeli.

28. ���������
1. Sveti Venčeslav, mučenec, ki je bil kot češki knez vzgojen od babice svete Ljudmile v božji in človeški modrosti. Bil je strog do sebe, miroljuben pa pri vladanju
kraljestva in usmiljen do ubogih. Odkupoval je po grupah poganske sužnje, ki
naj bi bili prodani v Pragi, da so bili krščeni. Po mnogih težavah pri vladi podložnikov in pri poučevanju vere je bil izdan od brata Boleslava in umorjen od
razbojnikov v cerkvi na Češkem
2. V Nagasaki-ju (na Japonskem) sveti Lovrenc de Maníla Ruiz in petnajst tovarišev, mučencev, ki so nekateri kot duhovniki, drugi redovniki ali laiki, ko so
oznanjali krščansko vero po Filipinskih otokih, na Taiwanu in Japonskih otokih,
so po ukazu najvišjega vodja Tokugawa Yemitsu dopolnili iz ljubezni do Kristusa mučeništvo na različne dni, toda slavĳo se na isti dan.
3. V Chiliadu (v Pizídĳi, v današnji Turčĳi), sveti bratje: Alféj, Aleksander in Zósim, mučenci.
4. V stari lavri Souka (blizu Betlehema v Palestini), sveti Haritón, opat, ki je, marljiv v molitvi in postih, ustanovil mnoge lavre v puščavi.
5. V Bologni [bolónji] (v Emílĳi), sveti Zama, ki se smatra za prvega škofa tega
mesta.
6. V Toulousu [tulúzu] (v Akvitánĳi), sveti Eksupérĳ, škof, ki je posvetil baziliko v čast svetega Saturnína in se izkazal kot pogumen branitelj svojega mesta,
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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ko so udrli barbari. Sveti Hieronim poroča, da je bil do sebe skromen, do drugih
pa darežljiv.
7. V Betlehemu (v Judeji), spomin svete Evstóhĳe, device, ki je s sveto Pavlo, svojo materjo odpotovala iz mesta Rim h Gospodovim jaslicam, da ji ne bi manjkal
nasvet učitelja svetega Hieronima in se tam preselila h Gospodu, blesteča od
slavnih zaslug.
8. V Ženevi (v Švici), sveti Salónĳ, škof, ki je najprej živel na otoku Lérins [lerén]
kot menih, nato je postal škof. Učil je nauk papeža svetega Leona Velikega, ter
mistično razlagal Sveto pismo.
9.* V Riezu [riéju] (v Provansi, v Francĳi), sveti Favst, škof, prej lérinski opat, ki
je pisal proti arĳancem o Božji Besedi, ki je postala meso, in o Svetem Duhu, iste
narave z Očetom in večnim Sinom. Bil je izgnan od kralja Evríha.
10.* V Lyonu (v Francĳi), sveti Annemúnd, škof in mučenec.
11.* V Salzburgu (na Bavarskem), sveta duhovnika: Huniáld in Gisilárĳ, ki sta
pomagala svetemu škofu Rupértu.
12. Pri Mainzu (v Renánĳi, v Avstrázĳi), sveta Léoba, devica, sorodnica svetega
Bonifacĳa, ki je bila poklicana iz Anglĳe v Nemčĳo in bila predstojnica v samostanu pri Tauferbischofsheimu [taufrbišofshajmu], kjer je vodila Božje služabnice po poti popolnosti z besedo in zgledom.
13.* V Padovi (v Lombardíji), blaženi Bernardin de Feltria (Martin) Tomitano,
duhovnik iz Reda manjših bratov, ki je prinašal kot pravĳo dobre sadove v službi pridigarja je proti oderuštvu in ustanovil Mont Pieta. Bil je mož miru, imenovan od papeža Ksista IV. za spravo pri civilnih prepirih.
14. V Madridu (na Španskem), sveti Simon de Rojas [róhas], duhovnik iz Reda
Presvete Trojice (trinitarjev) za odkupovanje jetnikov, ki je bil v družbi španske kraljice. Nikdar ni prejel voza ali plačila, ampak se je vedno med kraljevskim sĳajem izkazal ponižnega, ubogega, milosrčnega do ubogih in gorečega
do Boga.
15.* V Nagasaki-ju (na Japonskem), blaženi mučenci: Janez Šozaburo, katehist,
Máncĳ Ichizayemon, Mihael Taiemon Kinoši, Lovrenc Hačizo, Peter Terai Kuhioye in Tomaž Terai Kahioye, ki so bili zaradi Kristusa obglavljeni.
16.* V vasi Svetega Feliksa de Codines [kodínes] (v Katalónĳi), blaženi Frančišek Ksaver Ponsa Casallarch [kasaljárč], redovnik in mučenec iz Reda svetega
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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Janeza od Boga, ki je v krutem preganjanju prišel do slavne palme za Kristusa
in Cerkev.
17.* V mestu Benillup [beniklúp] (v pokrajini Alicante [alikánta], ravno tako na
Španskem), blažena Amálĳa Abad Casasempere [kasasémpere], mučenka, ki je
bila v času preganjanja proti veri ovenčana kot družinska mati zaradi pričevanja za Kristusa.
18.* V Valencĳi (ravno tako na Španskem), blaženi Jožef Tarrats Comaposada
[komaposáda], redovnik in mučenec iz Družbe Jezusove, ki je bil v istem preganjanju uslišan za slavo v Kristusu.
19.* V mestu Karadzar (blizu mesta Karagánda v Kazahstánu), blaženi Nicéta
Budka, škof, ki je prvi vršil službo v Kanadi med katoliškimi kristjani bizantinskega obreda, v času vlade sovražne Bogu. Bil je odpeljan v koncentracĳsko taborišče, kjer je, stanoviten v veri iz ljubezni do Kristusa, pogumno prenašal do
smrti vsa nasprotovanja.
******
20. V Rimu, rojstvo za nebesa svetega Staktéja, mučenca.
21. V Les Dunes [le din] (v Belgĳi), spomin blaženega Lavrencĳa, meniha, ki je
gojil prisrčno ljubezen do Device in Matere Marĳe.
22. V Himmerodu, spomin blaženega Mateja, meniha, ki se je odlikoval po pobožnosti.
23. V Klervoju, spomin blaženega Fulkárda, konverza, o katerem je sveti Bernard pričal, da je hodil z Gospodom.

29. ���������
1. Praznik svetih nadangelov: Mihaela, Gabriela in Rafaela. Na dan posvetitve
bazilike, zgrajene v starih časih, pod naslovom Svetega Mihaela, na Salarĳski cesti pri šestem miljniku od Rima, se slavĳo trĳe nadangeli. Njihova posamezna
poslanstva odkriva Sveto Pismo, ko Bogu služĳo podnevi in ponoči. Ko gledajo
njegov obraz, ga neprestano slavĳo.
2. V Marmari Ereglisi (v Trákĳi, v današnji Turčĳi), sveti mučenci: Evtíhĳ, škof,
Plavt in Herakléja.
3. V Ečmiadzinu (v Armenĳi), svete mučenke: Rípsimis, Gajána in njihove tovarišice.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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4. V Auxerru [okséru] (v lyonski Galĳi), sveti Fratérnus, škof.
5. V Palestini, sveti Kiríak, puščavnik, ki je zelo strogo živel skoraj devetdeset let
v votlinah, bil zgled puščavnikom in branitelj vere proti zmotam Origena.
6.* V Me�lachu pri reki Saar v Renánĳi (v Nemčĳi), smrt svetega Liudvína, trierskega škofa, ustanovitelja samostana tega kraja, ki je umrl v Reimsu [reimu].
7.* Na otoku Ufnau na jezeru pri Zürichu [cirihu] (v Švici), sveti Adelríh, duhovnik in puščavnik.
8.* V Bretánji, sveti Mavrícĳ, najprej opat cistercĳanskega samostana Langonnet
[langoné], nato opat od njega ustanovljenega samostana Carnoët [karnoé], kjer
se je spočil znamenit po slavni svetosti.
9.* V cistercĳanskem samostanu Longpont (v Francĳi), blaženi Janez de Monte
Mirábili, ki je iz preslavnega viteza postal ponižen menih.
10.* Pri Vannesu [vanu] (pri obali Bretánje), blaženi Karel de Blesis, pobožen
mož, krotak in ponižen, ki je kot vojvoda Bretánje prisiljen od nasprotnika za
vladanje, čeprav bi bil rajši med številom manjših bratov, je stanovitno prenašal
težave dolgotrajne ječe in je bil verjetno ubit pri mestu An Alre.
11.* V Rimu, blaženi Nikolaj de Furca [fúrka] Paléna, duhovnik iz Reda puščavnikov svetega Hieronima, ki je ustanovil na griču samostan Janículo svetega
Onúfrĳa, kjer je kot stoletnik zaspal v Gospodu.
12.* V Lvóvu (na Poljskem), sveti Janez iz Dukle, duhovnik iz Reda manjših bratov, ki je živel skrito in asketsko življenje po navadah Observantov. Z gorečim
navdušenjem in skrbno je deloval za pastoralno duš in pospeševal edinost kristjanov.
13. V Nagasaki-ju (na Japonskem), trpljenje svetih mučencev: Mihaela de Aozaráza, Viljema Courtet [kurté], Vincencĳa Šiwozuka, duhovnikov iz Reda pridigarjev (dominikancev), Lazarja iz Kjóta in Lovrenca iz Maníle Ruiz, družinskih
očetov, ki so bili eno leto več zadržani v ječi zaradi krščanskega imena. Pretrpeli
so muko križa in bili nato obglavljeni. Spominjamo se jih dan prej, skupaj z drugimi tovariši.
14. V vasi Ossernenon (na kanadskem ozemlju), trpljenje svetega Renáta Goupil, mučenca, ki je bil kot zdravnik in sodelavec svetega Izaka Jogues od nekega pogana ubit s sekiro.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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15.* V vasi Gilet [hilét] (bliza Valencĳe na Španskem), blaženi Jakob Mestre Iborra, duhovnik in mučenec iz Reda manjših bratov Kapucinov, ki je v krutem preganjanju vere prelil kri za Kristusa.
16.* V Valencĳi (ravno tako na Španskem), blažena: Pavel Bori Puig [bóri pujíh],
duhovnik, in Vincencĳ Sales Genovés [henovés], redovnik iz Družbe Jezusove,
ki sta zmagala v odličnem boju za Kristusa.
17.* V vasi Picadero [pikadéro] de Paterna (v pokrajini Valencĳi, ravno tako na
Španskem), blaženi Daríj Hernández Morató [ernándes morató], duhovnik iz
Družbe Jezusove in mučenec, ki je v istem preganjanju vrnil dušo Bogu.
18.* V Léridi (ravno tako na Španskem), blaženi Frančišek Pavelski Castelló i Aleu [kasteljó i aléu], mučenec, ki je bil v istem preganjanju obsojen. Ni okleval,
z ravnodušnostjo in z trdnostjo je pretrpel smrt za Kristusa.
******
19. V Sitoju, spomin blaženega Hérmana, opata, ki je bil prej opat v Wasdásenu
in je goreče posnemal zglede svetih očetov in vsa svoja dela povezoval s premišljevanjem.
20. V Andalúzĳi, ustanovitev viteškega Álskega reda v čast svetemu Mihaelu,
ko je ta dan zapodil v beg saracensko vojsko in rešil domovino.

30. ���������
1. Spomin svetega Hieronima, duhovnika in cerkvenega učitelja, rojenega v Dalmacĳi, duhovnika in cerkvenega učitelja. Kot odličen gojenec je študiral v Rimu
vse znanosti in je bil tam krščen. Nato se je, prevzet od kreposti meditativnega
življenja, oklenil asketičnega življenja. Odšel je na Vzhod in bil posvečen v duhovnika. Vrnil se je v Rim, bil tajnik papeža Dámaza, nato pa se je usidral v Betlehemu Judeje, se umaknil v monastično življenje in postal odličen prevajalec in
razlagalec Svetega Pisma. Na čudovit način se je udejstvoval pri različnih potrebah Cerkve. Slednjič se je v miru odpočil, potem ko je dosegel visoko starost.
2. V Piacenzi [pĳačenci] (v Emílĳi), sveti Anton, mučenec.
3. V Solothurnu (v Švici), sveta mučenca: Urs in Viktor, ki sta bila baje iz Tebajske legĳe.
4. V Armenĳi, sveti Gregor, s priimkom Razsvetitelj, škof, ki se je po velikem trudu odmaknil v votlino blizu sotočna rokavov Evfrata in se tam v miru spočil.
Šteje se za apostola Armencev.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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5.* V Marseille-u [marséju] (v Provansi, v Francĳi), sveta Evzébĳa, devica, ki je
od mladosti do starosti zvesto služila Bogu.
6. V Canterbury-ju [kentrberĳu] (v Kentu na Angleškem), sveti Honórĳ, škof, ki
je bil kot rimski menih poslan v Anglĳo od svetega papeža Gregorja Velikega,
kot tovariš svetega Avguština za oznanjevanje evangelĳa na Angleškem. Njega
je tudi nasledil na škofovskem sedežu.
7.* V Rimu, sveti Simon, menih, ki je bil tovariš Krispejénsa že v domovini Francĳi. Odpovedal se je zakonu in vsemu, izbral meniško življenje, nato puščavniško v Jurskih gorah. Vendar je bil pogosto naprošen, da je kot legat dosegal mir
med knezi. Umrl je v Rimu in bil pokopan pri Svetem Petru.
8. Pri Nuscu [nusku] (v Kampánĳi), sveti Amát, škof.
9.* V Die [dí] (v Francĳi), sveti Ismidón, škof, ki je gorel od ljubezni do svetih
krajev. Dvakrat je pobožno romal do Jeruzalema.
10.* V Pesaru (v Italĳi), blažena Felícĳa Meda, opatinja iz Reda klaris.
11. V Rimu, sveti Frančišek de Borja [borha], duhovnik, ki je po smrti žene, s katero je imel osem sinov, vstopil v Družbo Jezusovo, se odpovedal svetu in cerkvenih dostojanstvom. Bil je izvoljen za generalnega predstojnika in bil znamenit po strogosti življenja in po molitvi.
12.* Pri obali Galĳe, pred odprtim morjem Rocheforta [rošfórta], blaženi Janez Nikolaj Cordier [kordiér], duhovnik in mučenec, ki je po ukinitvi Jezusove Družbe vršil duhovniško službo na ozemlju Verduna [verdéna], dokler ni bil
med francosko revolucĳo vržen v tovorno ladjo pri sidrih, postavljeno na odprtem morju, ker je bil duhovnik. Umrl je bolan po hudi lakoti.
13.* V vasi Lanzo [lanco] (pri Turinu v Italĳi), blaženi Friderik Albert, duhovnik,
ki je kot župnik ustanovil Kongregacĳo sester svetega Vincencĳa Pavelskega od
Brezmadežnega Spočetja, za pomoč revnim vseh vrst.
14. V Lisieux-u [liziéju] (ravno tako v Francĳi), rojstvo za nebesa svete Terezĳe
od Deteta Jezusa, katere spomin se obhaja jutri.
******
15. V Klervoju, pogreb blaženega Konrada, škofa in kardinala, ki je bil najprej
opat v Sitoju, nato pa povzdignjen k tako visoki časti. S svojimi poslanicami je
tako koristil vesoljni Cerkvi, da so ga hoteli izvoliti za papeža, a ponižni mož je
pobegnil pred to častjo in hotel biti pokopan ob strani našega svetega očeta Bernarda, čigar obleko in način življenja je nekdaj sprejel v Villersu [vĳéru].
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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1. �������
1. Spomin svete Terezĳe od Deteta Jezusa, device in cerkvene učiteljice, ki je še
kot mladenka vstopila v karmeličanski samostan v Lisieux-u [lizĳéju] na Francoskem. Po nedolžnosti in preprostosti je postala učiteljica svetosti življenja v Kristusu. Po duhovnem otroštvu je učila popolnost krščanskega življenja in se vsa
predala zveličanju duš in rasti Cerkve, z vso mistično skrbjo. Končala je svoje
življenje pri petindvajsetih letih. Umrla pa je tridesetega septembra.
2. V Saclinu (v belgĳski Galĳi, danes v Francĳi), sveti Piatón, duhovnik, ki se slavi kot mučenec in kot glasnik evangelĳa v Tournai-ju [turnéju]. Šel z blaženim
Dionízĳem in njegovimi tovariši iz Rima v Galĳo, da bi ondi oznanjal sveti evangelĳ in bil pozneje mučen, ter nato odhitel po venec h Kristusu.
3. V Lizboni (na Portugalskem), sveti mučenci: Verísim, Máksima in Júlĳa.
4. V Carigradu, sveti Róman, diakon, ki je pri sestavljanju cerkvenih pesmi na
čast Gospodu in svetnikom, zaslužil priimek Melódus.
5. V Trierju (v Renánĳi, v današnji Nemčĳi), sveti Nikécĳ, škof, ki je bil po pričevanju svetega Gregorja Tourskega, močan pri pridiganju, strašen pri dokazovanju, stanoviten v učenju. Bil je izgnan pod frankovskim kraljem Hlotárjem.
6. V Gandu (v Flándrĳi, v današnji Belgĳi), sveti Bavón, menih, ki je bil učenec
svetega Amánda. Ko se je odpovedal svetu, je razdal premoženje revnim in se
podal v samostan, ki je bil ustanovljen v tem mestu.
7.* V Conde-sur-l'Escaultu [kond sir leskól] (v Hainaultu [enóltu], v današnji
Belgĳi), sveti Wasnúlf, menih, po domovini Škot.
8. V Canterbury-ju [kentrberĳu] (na Angleškem), sveti Gerald Edwards, duhovnik in mučenec, ki je bil posvečen na Francoskem in se je vrnil v domovino. Po
dolgotrajni ječi, med preganjanjem kraljice Elizabete, je z mučilom dopolnil mučeništvo. Skupaj z njim so trpeli blaženi: Robert Wilcox in Krištof Buxton, duhovnika, prav tako zaradi duhovništva, in Robert Widmerpool [vajdmenpúl],
ker je pomagal duhovniku.
9.* V Chichestru [číčestru] (ravno tako na Angleškem), blažena duhovnika in
mučenca: Radulf Crocke� [krokit] in Edvard James [džejms], ki sta se vrnila iz
Reimskega angleškega Kolegĳa v domovino. Bila sta odpeljana k mučenju z mučilom, samo zaradi duhovništva.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.

450

Martirologĳ

10.* V Ipswichu [ipsviču] (ravno tako na Angleškem), blaženi Janez Robinson,
duhovnik in mučenec, ki je bil kot družinski oče, po smrti žene, zaradi duhovništva prĳet v visoki starosti in ovenčan z mučeništvom.
11.* V Nagasaki-ju (na Japonskem), blažena mučenca: Gašper Hikojiro in Andrej Jošida, ki sta bila kateheta. Bila sta obglavljena, ker sta doma sprejemala duhovnike.
12.* V Saronni (blizu Varese v Lombardíji, v Italĳi), blaženi Alojzĳ Marĳa Monti, redovnik, ki je, čeprav je ohranjal laiški stan, učil sinove od Brezmadežnega
Spočetja, jih vodil v duhu ljubezni do ubogih in potrebnih, predvsem do bolnih
in sirot in skrbel za vzgojo mladeničev.
13.* V vasi Rotglá y Corbera [korbéra] (v pokrajini Valencĳi na Španskem), blažena Floréncĳa Carols Martínez [károls martínes], devica in mučenka, ki je v času preganjanja vere zaslužila po mučeništvu doseči slavo večnega življenja.
14.* V vasi Villena (v isti pokrajini na Španskem), blaženi Alvari Sanjuán Canet
[sanhuán kanét], duhovnik in mučenec iz Salezĳanske družbe, ki je bil v istem
preganjanju po boju priveden do veličastne palme.
15.* Pri Münchnu (na Bavarskem v Nemčĳi), blaženi Anton Rewera, duhovnik
in mučenec, ki je bil odpeljan iz Poljske v koncentracĳsko taborišče Dachau zaradi pričevanja za Kristusa, in po mučenju prišel do venca mučeništva.
******
16. Prenos telesnih ostankov svetega Remígĳa, remškega škofa, in blaženega
Gérmana ter Vedásta, izmed katerih je prvi vodil okserško, drugi pa araško in
kambreško Cerkev.
17. V Rimu, rojstvo blaženega Aréta, mučenca, in drugih pet-sto-štiri mučencev.
18. V Künstendeju, spomin svetih mučencev: Priska, Krescencĳa in Evágra.
19. Na Irskem, spomin blaženega Nehemíja, Malahíjevega učenca, škofa v mestu Clügni, ki je slovel zaradi svoje modrosti, ter se posebno odlikoval v čistosti
in preprostosti.
20. V Villersu [vĳéru], spomin svetega Ulrika, meniha.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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2. �������
1. Spomin svetih angelov varuhov, ki so bili najprej poklicani, da gledajo v sĳaju Božji obraz in so od Gospoda zadolženi tudi za ljudi, da so jim navzoči s svojo nevidno, toda skrbno prisotnostjo in jim svetujejo.
2. V Nikomedíji (v Bitínĳi, v današnji Turčĳi), sveti Elevtérĳ in nešteti drugi mučenci, ki so bili na povelje Dioklecĳana ujeti, nato pa obglavljeni in vrženi v ogenj. Nekatere pa je ukazal pahniti v morje. Toda, ko so prvega izmed omenjenih, Elevtérĳa po imenu, dolgo mučili, je na čudežen način, po vsakem posameznem trpinčenju, postal močnejši, ter je slednjič dovršil mučeniško zmago,
preskušan kakor zlato v ognju.
3.* V Numánzĳi (v Španĳi), sveti Satúrĳ, puščavnik.
4. V današnjem Saint-Legeru [sén ležéru] (na ozemlju Arrasu v Névstrĳi), trpljenje svetega Leodegárja, auxerrskega škofa, katerega je Ebroín, majordom kraljevskega dvora Teodoríka, po mnogih krivicah in zaslepljenostih krivično ubil.
Z njim se slavi spomin njegovega brata svetega Gerína, mučenca, ki je bil dve
leti prej na ukaz istega Ebroína posut s kamenjem.
5. V Andagi [andádž] (v Ardennah v Avstrázĳi, v današnji Belgĳi), sveti Beregís,
opat, ki je prav tam ustanovil samostan redovnih klerikov in mu marljivo načeloval.
6.* Na ozemlju današnje Švice, sveti Ursicín, škof v Coiri in prvi opat samostana
Disentis, ki ga je sam ustanovil.
7. V Carigradu, spomin svetega Teóﬁla, meniha, ki je bil zaradi obrambe svetih
podob divje pretepen od Leóna Izavriškega in poslan v izgnanstvo.
8.* V Nagasaki-ju (na Japonskem), blaženi mučenci: Ludvik Jakiči in Lucĳa, soproga, in njuna sinova Andrej in Frančišek, ki so pretrpeli smrt za Kristusa, otroci obglavljeni skupaj z materjo pred očetom, on pa je bil potem vržen v ogenj.
9.* Na odprtem morju pred Rochefortom [rošfórom] v Francĳi, v umazani ladji
privezani pri sidrih, blaženi Jurĳ Edmund René, duhovnik in mučenec, ki je bil
kot kanonik v Vezelay-ju [vesléju] v času francoske revolucĳe obsojen na ladĳske verige, ker je vršil duhovniško službo. Umrl je od telesne izčrpanosti.
10.* V Lyonu (v Francĳi), blaženi Anton Chevrier [ševrié], duhovnik, ki je ustanovil Delo Previdnosti Pradske, kjer bi se pripravljali duhovniki za učenje krščanske vere mladih revnih fantov.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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11.* V Fianarantsoi (na Madagaskarju), blaženi Janez Beyzym, duhovnik iz
Družbe Jezusove, ki je deloval na tem otoku za gobave, katerih telesu in duhu je
služil s pomočjo velike ljubezni.
12.* Blizu Kastálĳe (pri obali Španĳe), blažena duhovnika in mučenca: Frančišek
Carceller [kárseljer], iz Reda pobožnih šolskih redovnih klerikov, in Izidor Bover Oliver, iz Bratovščine duhovnikov škoﬁjskih delavcev, ki sta v času divjega
preganjanja, zaradi sovraštva do duhovništva, dopolnila mučeništvo s svinčenkami pred zidom pokopališča.
13.* V vasi Sax (blizu Alicanta, ravno tako na Španskem), blažena duhovnika in
mučenca: Elĳa in Janez Bautista Carbonell Mollá, ki sta bila kot brata umorjena
s svinčenkami v istem preganjanju Cerkve.
14.* V vasi Silja [Silla] (blizu Valencĳe, ravno tako na Španskem), blažena Marija Guadalupe (Marĳa Frančiška) Ricart Olmos [rikárt Ólmos], redovnica in mučenka iz Reda služabnikov Marĳe (servitov), ki je bila ovenčana v istem viharju
zaradi pričevanja za Kristusa.
15.* V mestu Stanislawów (na Poljskem), blažena Marĳa Antonina Kratochwil,
devica in mučenka iz Kongregacĳe šolskih sester od Naše Gospe, ki je bila v času vojne zaprta v ječi, kjer je zaradi mučenja umrla za Ženina, Kristusa.
******
16. V Antiohĳi, spomin svetih mučencev: Prima, Kviríla in Sekundĳána.
17. V Toyesu [toju] (v celici svetega Bertína), blag spomin svetega Seréna, pričevalca, ki je ravno tam sveto umrl.
18. V Peruggii [perúdžĳi] (v Itálĳi), pogreb svetega Urbana IV., papeža, ki je postal iz fossenovskega meniha jeruzalemski patriarh in bil slednjič izvoljen za papeža, ter, na stanovitno prošnjo mnogih svetih devic našega reda, uvedel slovesnost svetega Rešnjega Telesa, ter je vso Cerkev proslavil s svojimi čednostmi.
19. V Klervoju, smrt Teobálda, šampánjskega grofa, ki je ob koncu svojega življenja sprejel redovno obleko in že vnaprej napovedal uro svoje smrti, ter z miloščinami, ki jih je daroval v razne cerkvene namene, lepo ovenčal sveti konec svojega zemeljskega popotovanja.
20. V Villersu [vĳéru], spomin blaženega Godfrída, ki je bil kot Pahómĳev menih
znamenit zaradi svoje pobožnosti, ter daru prerokovanja.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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1. Spomin svetega Dionízĳa Areopagíta, ki se je pridružil blaženemu apostolu
Pavlu, ko je pridigal v Areopágu in je prvi od Atencev postal škof.
2. V Rimu na Poncĳánovem pokopališču (na Portuénski cesti), sveta Kándida,
mučenka.
3. V Aleksandrĳi (v Egiptu), spomin svetih pričevalcev vere: Favsta, Kaja, Petra,
Pavla, Evzébĳa, Herémona, Lúcĳa in drugih dveh s svetim Dionízĳem škofom,
ki so najprej pod cesarjem Décĳem, nato pod Valerĳánom in na ukaz predsednika Emilĳána, mnogo pretrpeli, med katerimi pa je pod cesarjem Dioklecianom
zaslužil palmo mučeništva tudi Favst.
4. V Maiúmi (v Palestini), spomin svetega Hezíhĳa, meniha, ki je bil učenec svetega Hilarĳóna in spremljevalec pri romanju.
5. V Numídĳi (v današnji Alžirĳi), spomin svetega Maksimĳána, bagaiskega
škofa, ki je od heretikov vedno znova mnogo trpel. Slednjič je bil vržen z visokega stolp in puščen, ker naj bi bil mrtev. Toda potem, ko je bil od mimoidočih pobran, je ozdravil. Ni se nehal boriti za katoliško vero.
6..* V Toulonu [tulónu] (v Provansi), sveti Ciprĳan, škof, učenec svetega Cezárija iz Arlesa, ki je na mnogih sinodah branil pravo vero o milosti, in ni nameraval sam po sebi ničesar razumeti, razen po predhodnem razsvetljenju božje milosti.
7. Na Saškem, dva sveta mučenca: eden Ewáld, s priimkom Niger, drugi s priimkom Albus, oba duhovnika angleške narodnosti, ki sta bila poučena po zgledu svetega Willibrórda in tovarišev. Šla sta k Sasom in jim začela oznanjati Kristusa. Bila sta ujeta od poganov in dovršila mučeništvo.
8.* V samostanu Me�enu (na Bavarskem), blaženi Uto, ustanovitelj tega samostana in prvi opat.
9. V namurski pokrajini (v Lotaríngĳi, v današnji Belgĳi), sveti Gerárd, prvi opat
samostana Brogne [brónj], ki ga je sam ustanovil. Delal je za prenovitev samostanske discipline tako v Flándrĳi, kot v Lotaríngĳi in priklical mnoge samostane k prvotni observanci Pravila.
10.* V Coiri [kójri] (v Švici), blaženi Adalgó�, škof, ki je bil v Clairvaux-ju [klervóju], kot učenec svetega Bernarda, zelo zaslužen za meniško disciplino.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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11.* Pri obrežju reke Uruaçe [uruáse] (blizu Natala v Brazilĳi), blaženi Ambrož
Frančišek Ferro, duhovnik, in tovariši, mučenci, ki so umrli kot žrtve pritiska
proti katoliški veri.
12.* V Madridu (na Španskem), blaženi Krescéncĳ García [garsíja] Pobo, duhovnik in mučenec iz Tretjega reda svetega Frančiška Kapulatorjev od Blažene Žalostne Device, ki je v krutem preganjanju vere prelil kri za Kristusa.
******
13. V Pragi (na luzacĳskem polju), spomin blaženega Godfrída, meniha in zakristana, ki je prestopil iz kolinskega samostana svetega Panteleona k cistercĳanom
in se tako zelo odlikoval po krepostih, znamenjih, raznih darovih in nebeških razodetjih, da je bilo po smrti njegovo truplo na Božje povelje položeno med relikvĳe svetnikov.
14. V Baindtu (na Nemškem), spomin blažene Irmengárde, opatinje, katere smrt
je bila dragocena pred obličjem Gospodovim.

4. �������
1. V Assisĳu (v Umbrĳi), spomin svetega Frančiška, ki se je po lahkoživi mladosti spreobrnil, izbral evangeljsko življenje in služil Jezusu Kristusu v revnih in
najbolj zapuščenih. Sam je postal reven in Manjše brate združil v Družbo. Vsem
je na popotovanju do Svete Dežele oznanjal Božje življenje, z besedami in dejanji. Poskušal je popolno posnemati Kristusa in je hotel umreti na goli zemlji.
2. V Bologni [bolónji] (v Emílĳi), sveti Petrónĳ, škof, ki se je iz svetne oblasti
dvignil do duhovniške službe in je v škofovski službi učil s pisanjem in z zgledom.
3.* V tourski pokrajini (v Francĳi), sveti Kvintín, mučenec.
4. V Parizu (ravno tako v Galĳi), sveta Avrea, opatinja, katero je sveti Elígĳ predstavil v samostan v mestnem obzidju, ki ga je on ustanovil po Pravilu svetega
Kolumbana, kjer je zbral tristo devic.
5.* V New Orleansu [nju orleánsu] (v Louisiani [lujziáni], v Združenih Držav
Amerike), blaženi Frančišek Ksaver Seelos [zélos], duhovnik iz Kongregacĳe
Presvetega Zveličarja, ki je bil na Bavarskem. Skrbel je za potrebe dečkov, mladeničev in priseljencev.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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6.* V vasi Xaraco [haraso] (v pokrajini Valencĳi na Španskem), blaženi Henrik
Morant Pellicer [pelisér], duhovnik in mučenec, ki je v času preganjanja dovršil
boj za vero.
7.* Blizu mesta Gandía (v isti pokrajini na Španskem), blaženi Jožef Canet Giner
[kanét hinér], duhovnik in mučenec, ki si je, zaradi zvestobe do Kristusa, zaslužil pridružiti daritvi Odrešenika.
8.* V mestu Bellrreguart (ravno tako v pokrajini Valencĳi), blaženi Alafríd Pellicer Muňoz [pelisér munjós], redovnik in mučenec iz Reda manjših bratov, ki je
v istem viharju potrdil vero vse do palme Kristusa.
******
9. Pri Korintu, rojstvo blaženega Krispa in Kaja, katera omenja sveti Pavel v pismu Korinčanom.
10. V Egiptu, spomin svetih bratov in mučencev: Marka in Marcĳana in neštevilnih slavnih drugih mučencev obojega spola in vseh starosti, izmed katerih so
nekatere na razne načine bičali in mučili, ter jih nato vrgli v plamene. Zopet druge so pahnili v morje, nekaj pa so jih na mestu pobili. Velika večina jih je pomrla
za lakoto, druge so križali, nekatere so mučili tudi z navzdol obrnjeno glavo in
z visoko navzgor dvignjenimi nogami. Slednjič so prejeli venec mučeništva.
11. V Ourskampu, spomin blaženega Ilerveja, opata, čigar bodoča svetost je bila
razodeta svetemu Bernardu, ko je bil omenjeni opat še deček.
12. V Španĳi (v kariškem samostanu), spomin blažene Marĳe, prve opatinje omenjenega samostana, ki je bolj cenila preprosto redovno obleko, kakor svoj slavni kraljevski rod.
13. Obletnica obnovitve našega samostana. Na ta dan leta 1898 so namreč prišli menihi iz Mehreraua, cistercĳanskega samostana ob obali Bodenskega jezera,
in so zopet obudili k življenju starodavni slovenski stiški samostan, katerim naj
Bog, v čigar čast in slavo so ta samostan obnovili, obilno povrne.

5. �������
1. V Trieru (v belgĳski Galĳi, na ozemlju današnje Nemčĳe), spomin svetih mučencev, ki so verjetno dosegli krono v času preganjanja cesarja Dioklecĳana.
2. V Gorgosu (v Kilíkĳi, v današnji Turčĳi), sveta Karitína, mučenka.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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3. Spomin svete Mamláhe, device in mučenke, ki je pripotovala iz dežele Garamejcev v Perzĳo. Po ukazu kralja Šápura II. je bila umorjena.
4. V Valenci (v viennski pokrajini, v Galĳi), sveti Apolinárĳ, škof, ki je bil brat
svetega Avíta, viennskega škofa, gorečega za pravičnost in poštenost. Po dolgo izpraznjenem sedežu v Valenci je obnovil prvotno krepost in moč krščanske
vere.
5. Spomin svetega Plácida, meniha, ki je bil od otroštva zelo drag učenec svetega Benedikta.
6.* V Neversu [nevéru] (v Névstrĳi), sveti Hieronim, škof. Z njegovo darežljivostjo in pastoralno skrbjo je bila njegova škoﬁja obogatena.
7.* Pri Paderbornu (na Saškem), sveti Meinúlf, diakon, ki je zgradil in obogatil
samostan Böddeken, kamor je naselil svete device.
8. V Leonu (na Španskem), spomin svetega Frojlána, škofa, ki je bil povišan od
puščavnika v škofovstvo. Oznanjal je evangelĳ po deželah Španĳe, osvobojenih
od jarma Mavrov. Bil je slaven po naporih, po pospeševanju meniškega življenja,
ter po dobrodelnosti do ubogih.
9. V Zamori (ravno tako na Španskem), spomin svetega Atilána, škofa, ki je bil
najprej menih, največji tovariš svetega Frojlána pri klicanju pokrajin h Kristusu,
katere so bile od Mavrov opustošene.
10.* V Firencah (v Etrúrĳi), blaženi Peter iz Imole, ki je bil vitez Reda svetega Janeza Jeruzalemskega in se je s pobožno ljubeznĳo posvetil skrbi za bolnike.
11.* V Beaulieu [bóliéju] (v kaorski pokrajini v Galĳi), spomin svete Flore, device iz Reda svetega Janeza Jeruzalemskega, ki je v zdravilišču skrbela za revne
bolnike in bila s srcem in telesom deležna Kristusovega trpljenja.
12.* V Coru [kóru] (v Lácĳu), blaženi Sanktus, duhovnik iz Reda puščavnikov
svetega Avguština, kateremu je sledila množica, ko oznanjal Božjo besedo.
13.* V Nürnbergu (na Bavarskem), blaženi Rajmund de Víneis, duhovnik iz
Reda pridigarjev (dominikancev), ki je bil moder duhovni voditelj svete Katarine Sienske in je napisal spomine o njenem življenju.
14.* V Vigevanu (v Lombardíji), blaženi Matej (Janez Frančišek) Carreri [karéti],
duhovnik iz Reda pridigarjev (dominikancev), ki je bil mogočen in zelo rodoviten pridigar Božje besede svojega časa.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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15.* V Londonu (na Angleškem), blaženi mučenci: Viljem Hartley [hertli] in Janez Hewe� [hjúvit], duhovnika, in Robert Su�on [satn], ki so bili na različnih
krajih blizu mesta obešeni na vrv zaradi stanovitnosti katoliški Cerkvi pod kraljico Elizabeto I..
16.* V vasi Mindelste�en [mindlšteten] (v regenburški pokrajini na Nemškem),
blažena Ana Schäﬀer [šefr], devica, ki je kot devetnajstletna vršila nalogo dekle,
se opekla z vročo vodo in poslej z napredovanjem bolezni živela ravnodušno,
skromno in v molitvi. Prenašala je križ svojih bolečin za odrešitev duš.
17.* V Pompeu (pri Neaplju v Italĳi), blaženi Jernej Longo, ki je bil kot pravnik navdušen za marĳanska čaščenja in krščansko vzgojo poljedelcev in dečkov. S pomočjo pobožne soproge je ustanovil v Pompeu Kongregacĳo sester pod
istim imenom Svetišče rožnega venca.
18. Pri kraju Tepatitlán (v Mehiki), sveti Trankvilín Ubiarco, duhovnik in mučenec, ki je med krutim preganjanjem Cerkve neprestano izvrševal pastoralno
službo. Zaradi tega je bil obešen na drevo in tako dovršil slavno mučeništvo.
19. V Krakovu (na Poljskem), sveta Marĳa Favstína (Helena) Kowalska, devica
od Sester Blažene Device Marĳe od Usmiljenja, zelo zaposlena z razodevanjem
skrivnosti Božjega usmiljenja.
20.* V mestu Plonkowo (ravno tako na Poljskem), blaženi Marĳan Skrzypczak
[skšipčak], duhovnik in mučenec, ki je v času okupacĳe Poljske pod Bogu sovražno vlado, zaradi nepremagljive vere, prejel palmo mučeništva, ko je bil pred
cerkvĳo umorjen s svinčenkami.
******
21. Sveti Mavricĳ, opat iz našega Reda.
22. V Eumenĳi, spomin blaženega Trazéja, škofa, ki so ga ovenčali s krono mučeništva blizu Smirne.
23. V Auxerre [okzéru], pogreb svetega Firmáta, diakona, in njegove sestre Flavĳane, device.
24. V Maceradamu (na Portugalskem), spomin blaženega Suera, opata, ki je sebe
in svoj samostan reformiral v cistercĳanskem duhu, ter slovel zaradi čudovito
velike svetosti duha.
25. V Waldsassenu (v Nemčĳi), spomin blaženega Gueruvika, meniha, ki je v tem
samostanu uvedel naš Red.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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6. �������
1. Pri Kölnu (v Lotaríngĳi), sveti Bruno, duhovnik. Potem, ko je učil teologĳo
v Galĳi, je z nekaj učenci v želji po samotarskem življenju ustanovil Red v pusti
dolini Chartrouxu [šartrézu]. Tam je uskladil puščavniško samoto s samostanskim življenjem. Poklican od papeža blaženega Urbana II. v Rim, da bi mu pomagal pri potrebah Cerkve, je vendar preživel zadnja leta v puščavi pri samostanu La Torre v Kalábrĳi.
2. V Laodicéji (v Frígĳi, v današnji Turčĳi), sveti Ságar, škof in mučenec, trpel
pod Servilom Pavlom, prokonzulom Azĳe.
3. V Agenu [ažénu] (v Akvitánĳi, danes v Francĳi), sveti Fídes, mučenec.
4. V Sorrentu (v Kampánĳi), sveti Renát, škof.
5. V Auxerru [okzéru] (v Névstrĳi), sveti Róman, škof.
6.* V Benetkah, spomin svetega Magna, škofa, ki se je iz mesta Opitérgio [opitérdžĳo], zavzet od Langobardov, izselil z velikim delom svoje črede in ustanovil novo mesto Heraklíjo in poskrbel za izgradnjo osmih cerkva v Benetkah.
7.* V Bretánji, sveti Ywĳ, diakon in menih, ki je bil učenec svetega škofa Kutbérta lindisfarnskega. Prekoračil je morje in bival v tej pokrajini ob mnogih bdenjih
in postih.
8.* V Nazogirei (na Kreti), sveti Janez, s priimkom Xeni, ki je po otoku pospeševal meniško življenje.
9.* V Gueretu [géré] (v pokrajini Limoges [limóž], v Akvitánĳi), sveti Pardúlf,
opat, slaven po svetosti življenja, kateremu je baje kralj Karl Martel odgnal Saracene od njegovega oratorĳa.
10.* V Lambachu (na Bavarskem), smrt blaženega Adalberóna, würzburškega
škofa, ki je zaradi zvestobe apostolskemu sedežu mnogo trpel od shizmatikov
in bil iz svojega sedeža večkrat izgnan. Zadnja leta življenja v miru umrl pri samostanu Lambach, ki ga je sam ustanovil.
11.* V kartúzĳi Arviere [arviér] (v Burgúndĳi), sveti Artáld, belleyski škof, katero je bil ustanovil kot menih blizu devetdesetih let. Bil je izbran tudi za škofa. Po
dveh letih se je vrnil v samostan, kjer je živel do stošestega leta.
12. V Neaplju (v Kampánĳi), sveta Marĳa Frančiška od ran našega Gospoda Jezusa Kristusa (Ana Marĳa) Gallo, devica iz sekularnega Tretjega reda svetega
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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Frančiška, čudovita ob neštevilnih in pogostih mučenjih in bojih s potrpežljivostjo, spokornostjo in ljubeznĳo do Boga in duš.
13.* Pri Rochefortu [rošfórtu] v Francĳi, blaženi Frančišek Hunot [inó], duhovnik in mučenec, ki je bil v krutem preganjanju Cerkve zaradi duhovništva zaprt
v umazano tovorno ladjo, tako rekoč v ječo. Zbolel je za vročico in umrl.
14.* V kraju Longueuil [longeíl] (v Kanadi), blažena Marĳa Roza (Evlálĳa) Durocher [dirošé], devica, ustanoviteljica Kongregacĳe sester od Svetega Imena Jezusa in Marĳe, namenjene za človeško in krščansko vzgojo deklic.
15. Pri mestu An-Hoa (v Vietnamu), sveti Frančišek Tran Van Trung, mučenec,
ki mu je bilo kot vojaku ukazano odpovedati se krščanski veri. Stalno je zavračal
odpad, zaradi česar je bil na ukaz Tu Đuc obglavljen.
16.* V Kortrycku [kortriku] (v Belgĳi), blaženi Izidor od svetega Jožefa de Loor
[lór], redovnik iz Kongregacĳe pasionistov, ki je sveto izvrševal njemu izročene
dolžnosti. Ko je zbolel, je prenašal strašne bolečine za zgled sobratom.
******
17. V Rimu, spomin svete Balbine, device.
18. V Pisi [pízi] (na Toskanskem), spomin blaženega Balduina, škofa, ki je bil
sprva menih v Klervoju, a je bil nato na klermontskem cerkvenem zboru izvoljen za kardinala in je vodil Cerkev v Pizi, ter je moral zaradi pravice veliko trpeti.
19. V Sitoju, spomin blaženega Otona iz Molema, meniha, ki je prišel v Sito skupaj s svetim Robertom, ter je s svojo učenostjo ter krepostmi razvĳajočemu se
Redu mnogo koristil.

7. �������
1. Spomin blažene Device Marĳe od Rožnega Venca. Na dan, ko se po molitvi
rožnega venca, ali Marĳinega venca, kliče za varstvo Sveto Božjo Porodnico za
uresničevanje Kristusovih skrivnosti pod njenim vodstvom, ker je na poseben
način pridružena učlovečenju, trpljenju in vstajenju Božjega Sina.
2. V Capui [kápuji] (v Kampánĳi), sveti Marcél, mučenec.
3. V Padovi (na Beneškem), sveta Justína, devica in mučenka.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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4. V pokrajini Rusafah (blizu Evfrata v Sirĳi), sveta mučenca: Sérgĳ in Bakhus,
v času cesarja Maksimĳana. Od teh dveh so Bakha krvoločneži tako dolgo bičali, dokler ni bil po celem telesu ves razmesarjen in ni slednjič med neprestanim
priznavanjem Kristusovega imena, trden v veri izdihnil svojo sveto dušo. Sérgiju pa so obuli čevlje s skozi podplate molečimi žeblji. Ko je ostal še vedno stanoviten v veri, so ga obglavili.
5. V Rimu, sveti Marko, papež, ki je ustanovil cerkev v Pallacídĳu in baziliko na
pokopališču Balbíne na Ardeatínski cesti, kjer je sam pokopan.
6. Pri Bourgesu [búržu] (v Akvitánĳi, v današnji Francĳi), sveti Avgust, duhovnik in opat, ki je bil na rokah in nogah tako paraliziran, da ni mogel drugače stati, kot na kolenih in na komolcih, a je po posredovanju svetega Martina ozdravel. Nato je združil menihe in se stalno posvečal molitvi.
7. V Saintesu [sentéju] (ravno tako v Akvitánĳi), sveti Paládĳ, škof, ki je zgradil
nad grobom svetega Evtropĳa baziliko in povečal češčenje svetnikov v svojem
mestu.
8.* V samostanu Bellofonte (v kraljestvu Leon), blaženi Martin, s priimkom Cid,
opat, ki je ustanovil ta samostan in ga pridružil Cistercĳanskemu redu.
9.* Na odprtem morju v Rochefortu [rošfórtu] (v Galĳi), blaženi Janez Hunot
[inó], duhovnik in mučenec, ki je bil v francoski revolucĳi vržen na suženjsko
ladjo zaradi duhovništva in zvestobe Bogu. Tako je dopolnil tek svojega ujetništva.
10.* V vasi Benaguacil [benaguasíl] (v pokrajini Valencĳi na Španskem), blaženi
Jožef Llosá Balaguer [ljosá balagér], redovnik in mučenec iz Tretjega reda svetega Frančiška Kapulatorjev od blažene Žalostne Device, ki je v preganjanju vere
pretrpel mučeništvo.
******
11. Istega dne, spomin svetih mučencev: Marcela in Apuleja, ki sta po Petrovem
opominu zapustila čarovnika Simona, ter sprejela sveto vero in v času cesarja
Avrelĳana pretrpela mučeništvo, ter bila pokopana nedaleč od mesta Rim.
12. Pri Cemmageni, spomin svete Julĳane, device, ki je pretrpela mučeništvo
v času cesarja Marcĳana.
13. V Španĳi, spomin blaženega Martina, prvega opata v Valparaíso, ki je živel
zelo strogo samotarsko življenje, a ga je kralj Alfonz prisilil, da je vstopil v samostan, kateremu je isti kralj zgradil nov samostan.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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14. V Grossheimu [groshajmu] (blizu Lúksemburga), spomin opatinje Hajde,
katera je proslavila plemenito kri in devištvo z najponižnejšim redovnim življenjem.

8. �������
1. V Antiohíji (v Sirĳi), sveta Pelágĳa, devica in mučenka, katero je sveti Janez
Zlatousti zelo poveličeval.
2. Spomin svete Reparáte, ki se časti kot devica in mučenka na različnih krajih.
3. V Comu [kómu] (v Ligúrĳi), sveti Feliks, škof, ki je bil posvečen od svetega
Ambroža Milanskega in je prvi načeloval Cerkvi tega mesta.
4. V Rouenu [ruánu] (v lyonski Galĳi, danes v Francĳi), sveti Evódĳ, škof.
5.* V Denainu [denénu] (v Hainaultu [enóltu], v današnji Francĳi), sveta Ragenfréda, opatinja, ki je prav tam s svojimi sredstvi zgradila samostan, kateremu je
vredno načelovala.
6.* V Génovi (v Ligúrĳi), sveti Hugo, redovnik, ki je blestel po dobroti in ljubezni do potrebnih, potem, ko se je prej dolgo bojeval v Sveti Deželi, kot magister
komende Reda svetega Janeza Jeruzalemskega v tem mestu.
7.* V Londonu (na Angleškem), blaženi duhovniki in mučenci: Janez Adams,
Robert Dibdale [dibdejl] in Janez Lowe [louv], ki so pod vlado Elizabete I. ločeno služili katoliškemu ljudstvo. Zaradi tega so bili obsojeni na obglavljenje v Tiburnu po najhujših mučenjih in hkrati prišli v nebeško kraljestvo.
******
8. Spomin svete Brigite, vdove, ki je prepotovala mnogo svetih krajev, ter bila
polna Božjega Duha. Umrla je triindvajsetega julĳa v Rimu, naslednjega dne pa
so njeno telo prenesli na Švedsko.
9. Rojstvo blaženega Simeona, starčka, o katerem beremo v evangelĳu, da je
sprejel Gospoda v svoje naročje.
10. Pri Solunu, trpljenje svetega Demétrĳa, mučenca.
11. V lyonskem okraju, spomin svete Benedikte, device in mučenke.
12. V Le Dunesu [ledinu] (v Belgĳi), spomin svetega Elĳa, opata, čigar prekrasne
darove svetosti in učenost so občudovali po vsej Evropi.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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13. V Toledu, pogreb častite Beatrike, slavne po rodu in čednostih.

9. �������
1. Sveti Dionízĳ, škof, in tovariši, mučenci, od katerih je bil Dionízĳ poslani od
papeža v Galĳo, kjer je postal pariški škof in je umrl skupaj z duhovnikom Rustikom in diakonom Elevtérĳem kot mučenec.
2. Sveti Janez Leonardi, duhovnik, ki je v Luki v Etrúrĳi opustil lekárniško obrt,
ki jo je vršil, da se posveti duhovništvu. Ustanovil je kongregacĳo redovnih klerikov, pozneje imenovan po Materi Božji, za poučevanje dečkov o krščanskem
nauku, za prenovo apostolskega življenja klera in za pospeševanje krščanske
vere po vsem svetu. Zaradi tega je sprejel mnoge težave in postavil temelje Kolegĳu za pospeševanje vere v Rimu, kjer je blago umrl, izčrpan od težavnega
dela.
3. Spomin svetega Abrahama, patriarha in očeta vse verujočih, ki je, poklican od
Gospoda, odšel iz mesta Ur na Kaldejskem, iz svoje domovine, prehodil deželo, katero je Bog obljubil njemu in njegovemu potomstvu. Prav tako je pokazal
vso svojo vero v Boga, ko je upal proti upanju, da mu bo od Gospoda dan, že kot
starčku, edinorojeni sin Izak od nerodovitne žene. Ni se uprl, da ga ne bi daroval v žrtev.
4. V Laodicéji (v Sirĳi), trpljenje svetih: Diodóra, Dioméda in Dídima.
5. V Fidenzi [ﬁdénci] (na ozemlju Parme, na Klavdĳevi cesti), sveti Domnín, mučenec.
6. V Antiohíji (v Sirĳi), spomin svete Públĳe, ki je po smrti soproga vstopila v samostan. Ko je šel mimo cesar Julĳan odpadnik, je pela s svojimi devicami Davidovo vrstico »Maliki poganov so srebro in zlato« in »njim naj postanejo podobni
tisti, ki jih delajo«. Na ukaz cesarja je bila oklofutana in zelo okarana.
7.* V pokrajini Bigorre (blizu Pirenejev v Francĳi), sveti Sabín, puščavnik, ki je
razjasnil meniško življenje v Akvitánĳi.
8.* V Ci�a di Castellu [sita di kastelu] (v Umbrĳi), sveti Domnín, puščavnik.
9. V Hainaultu [enóltu] (v Avstrázĳi, v današnji Belgĳi), sveti Gislén, ki je živel
v celici, ki jo je sam zgradil.
10. V Montecassinu [montekasínu], sveti Deúsdedit, opat, ki ga je tiran Sicérdo
vrgel v ječo in je tam zaradi lakote in težav vrnil dušo Bogu.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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11.* V Břevnovu [bšévnovu] (na Češkem), smrt svetega Güntera [gintra], puščavnika, ki je zapustil naslade sveta, se odmaknil najprej v skrivališča meniškega življenja, potem pa tudi v oddaljene samote gozdov med Bavarsko in Češko,
pri katerih je živel tako povezan z Bogom, kot je živel ločen od ljudi in je umrl.
12.* V samostanu Montsalvy (v Galĳi), sveti Bernard iz Rodeza [rodéja], opat redovnih kanonikov.
13. V Valencĳi (na Španskem), sveti Ludvik Bertrán, duhovnik iz Reda pridigarjev (dominikancev), ki je v Južni Ameriki učil Kristusov Evangelĳ različna ljudstva in jim branil pred zatiralci.
14. V kraju Turón (v pokrajini Astúrĳe na Španskem), sveti mučenci: Inocenc
od Brezmadežne (Emanuel) Canoura Arnau, duhovnik iz Kongregacĳe pasĳonistov, in osem tovarišev od Šolskih krščanskih bratov, ki so v burnih časih dosegli
najvišjo zmago zaradi sovraštva do vere, umorjeni brez sodbe.
******
15. V Klervoju, spomin blaženega Gerarda, opata, ki se je, po prerokbi svetega
Bernarda, vrnil iz Švedske v Klervo in tam sveto umrl.
16. V Vilarĳu (v Belgĳi), spomin blažene Jolene, nune, tovarišice svete Luitgarde, kateri se je po smrti prikazala.
17. Ravno tam, prenos telesnih ostankov blažene Sibile, ki je bila slavna zaradi
svoje učenosti in pobožnosti. Bila je tudi vzgojiteljica svete Lutgarde.

10. �������
1. Spomin svetega Piníta, škofa v Cnossi na otoku Kreti, ki je blestel pod cesarjema: Markom Antonínom Verom in Lúcĳem Avrélĳem Kómodom, in je s svojimi
spisi nad vse vestno skrbel za napredek v veri njemu izročeni čredi.
2. V Nikomedíji (v Bitínĳi, v današnji Turčĳi), sveta mučenca: Evlámpĳ in njegova sestra Evlámpĳa, v preganjanju cesarja Dioklecĳana.
3. V Kölnu (na Nemškem), sveti Gereón in tovariši, mučenci, ki so, močni v pravi pobožnosti, podložili vratove mečem.
4. V vasi Birten (ravno tako v kölnski pokrajini na Nemškem), sveta mučenca:
Viktor in Malóz.
5. V Bonnu (na Nemškem), sveta mučenca: Kásĳ in Floréncĳ.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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6.* V Nantesu [nántu] (v lyonski Galĳi, danes v Francĳi), sveti Klar, ki se slavi
kot prvi škof tega mesta.
7. V Populónĳi (v Toskani), sveti Cerbónĳ, škof, ki se je, kot poroča papež sveti
Gregor Veliki, umaknil na otok Elba in pokazal mnogo znamenj svoje kreposti,
ko so Langobardi pustošili po pokrajini.
8.* Blizu Ramerude (v pokrajini Troyes [troj], ravno tako v Névstrĳi), sveta Tanha, devica in mučenka, ki je, kot se poroča, dosegla slavno smrt, da je branila devištvo.
9. V Rochestru [ročestru] (na Angleškem), smrt svetega Pavlína, škofa v Yorku,
ki je bil menih in učenec papeža svetega Gregorĳa Velikega in od njega z drugimi poslan oznanjat Evangelĳ Angležem. Spreobrnil je h Kristusovi veri Edwína,
kralja Northúmbrĳe in njegovo ljudstvo in jih v rekah umil v kopeli prerojenja.
10.* V samostanu Jouarre [džuár] (v pokrajini Meaux [mó], v Névstrĳi), sveta
Telhílda, opatinja, plemiškega rodu. Blestela je po zasluženjih, in je učila, trdna
v vedenju, svete device hiteti Kristusu nasproti s prižganimi svetilkami.
11. V Ceuti (na ozemlju današnjega Maroka), trpljenje svetih sedmih mučencev
iz Reda manjših bratov, in sicer: Daniela, Samuela, Angela, Leona, Nikolaja in
Hugolina, duhovnikov, in Domna, ki so bili poslani od brata Elĳa oznanjat Kristusov Evangelĳ k Mavrom. Pretrpeli so verige in bičanje, in slednjič so dosegli
palmo mučeništva z obglavljenjem.
12. V Bridlingtonu (na Angleškem), sveti Janez, duhovnik, ki je kot prior samostana Redovnih kanonikov svetega Avguština, slovel po strogosti in milini.
13. V mestu Hartúmu (v Sudánu), sveti Daniel Comboni [kombóni], škof, ki je
ustanovil Misĳonski inštitut v Afriki, in sam, kot škof postavljen v Afriki, ni prizanašal svojim močem, ko je oznanjal Evangelĳ v tistih pokrajinah in na mnoge
načine skrbel za njihovo človeško dostojanstvo.
14.* V Krakovu (na Poljskem), blažena Angela Marĳa (Soﬁja Kamila) Truszkowska [truškovska], devica, ki je ustanovila Kongregacĳo frančiškank, pod imenom svetega Feliksa de Cantalicio [kantalíčĳo] za zapuščene dečke, uboge in ločene.
15.* V mestu Dzialdowo (ravno tako na Poljskem), blaženi Leon Wetmanski, pomožni škof v Plocku, ki je, v času brezbožnega preganjanja proti ljudem in Bogu
na Poljskem, dovršil mučeništvo v koncentracĳskemu taborišču z neustrašeno
smrtjo.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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16.* Pri Linzu (na Avstrĳskem), blaženi Edvard Detkens, mučenec poljske narodnosti, ki je v istem viharju umrl po mučeništvu s smrtonosnim plinom.
******
17. Spomin svetega Viktorĳa in njegovih sedemnajst tovarišev, mučencev.
18. Na Portugalskem, spomin blaženega Janeza, opata, v Santa Maria de las Sunias, ki je umrl slaven zaradi svoje svetosti in čudežev.
19. V Himmerodu, spomin blaženega Henrika, portugalskega vojskovodja, ki je
bil vodja Kristusove vojske, ter je razširjal prĳeten vonj kreposti in kot zmagovalec ter deviški mladenič izdihnil svojo sveto dušo

11. �������
1. Spomin svetega Filipa, ki je bil od apostolov izvoljen za enega od sedmih diakonov. Spreobrnil je Samarĳo h Kristusovi veri, krstil evnuha etiopske kraljice
Kándake in je po mestih kjer je hodil, vsem oznanjal evangelĳ, dokler ni prišel
v Cezarejo, kjer se je, kot se poroča, spočil od dela.
2. V Ainvarzi (v Kilíkĳi, v današnji Turčĳi), sveti mučenci: Tárak, Prob in Androník, ki so ob preganjanju cesarja Dioklecĳana žrtvovali življenje zaradi pričevanja Kristusa.
3. V pokrajini Vexin [veksé] (v lyonski Galĳi, v današnji Francĳi), spomin svetih
mučencev: Nikásĳa, Kvirína, Skubíkula in Piéncĳe.
4. V Verdunu [verdénu] (ravno tako v Galĳi), sveti Sanktín, škof, ki je baje tu
prvi oznanjal Evangelĳ.
5. Spomin svetega Sármata, opata v Tebájdi, ki je bil, kot učenec svetega Antona,
od Saracenov umorjen.
6. V Uzesu [úzu] (v narbonenski Galĳi, v današnji Francĳi), sveti Firmín, škof, ki
je kot učenec svetega Cezárĳa iz Arlesa [árla] učil svoje ljudstvo poti resnice.
7. V pokrajini Ossory (na Irskem), sveti Kánik, opat samostana Achadh-Boe, katerega je ustanovil z še mnogimi drugimi.
8. Blizu grada Tzager (v grebenih Kavkaza), rojstvo za nebesa svetega Atanázĳa,
duhovnika, apokriziárja rimske Cerkve, ki je bil tovariš svetega Maksima Spoznavalca v pričevanju katoliške vere in v pregnanstvu. Med tem ko je med mašo
govoril:«Svete reči svétim«, je Bogu vrnil dušo.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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9. Pri Lieru [lĳéru] na Brabantskem (v današnji Belgĳi), sveti Gummárĳ, Bogu
vdan vojak, ki je prav tam zgradil s svojim premoženjem molilnico, kjer je pokopan.
10.* V Kölnu (v Lotaríngĳi na Nemškem), sveti Bruno, škof, rodni brat cesarja
Otona I.. Ko je s škofovstvom sprejel vlado Lotaríngĳe, je vršil službo duhovnika z veliko vero in s krepostjo po naročilih velikodušnega vojvode.
11.* V Gnjeznu (na Poljskem), sveti Gavdéncĳ ali Radjim, škof, po mesu in duhu
brat svetega Adalberta (Vojtjeha), praškega škofa in njegov zvest spremljevalec,
ki je bil prisoten pri njegovem mučeništvu in potem vržen v verige.
12.* V Rigi (pri Baltiškem morju), spomin svetega Meinarda [majnárda], škofa,
ki je bil najprej menih v Nemčĳi in se je že postaran podal na pot, da bi oznanil
ljudstvu v Litvi Evangelĳ. Zgradil je v Ikskillu cerkev in posvečen v škofa je aktivno položil temelje krščanske vere v tej pokrajini.
13.* V Bologni [bolónji] (v Emílĳi), blaženi Jakob de Ulm Griesinger, redovnik iz
Reda pridigarjev (dominikancev), ki bil je, čeprav neizobražen, zelo spreten slikar na steklo in je petdeset let vsem nudil zgled dela in molitve.
14. V Calossu [kalosu] v Lombardíji, smrt svetega Aleksandra Saula, iz Kongregacĳe redovnih klerikov svetega Pavla, najprej alerĳskega škofa na otoku Korzika, nato pávĳskega, ki je s čudovito ljubeznĳo pomagal revežem.
15. V Hanoj-u (v Vietnamu), sveti Peter Le Tuy, duhovnik in mučenec, ki je bil
pod cesarjem Minh Mang obglavljen.
16. V Madridu (na Španskem), sveta Marĳa Desolata (Emanuela) Torres Acosta
[akosta], devica, ki je že od mladosti pokazala čudovito skrb do revnih bolnikov,
katerim je neutrudljivo pomagala v odpovedi sami sebi, predvsem v Kongregacĳi služabnic bolnikov Marĳe Usmiljene, katero je ustanovila.
17.* V Barceloni (ravno tako na Španskem), blaženi Angel Ramos Velázquez [veláskes], redovnik in mučenec iz Salezĳanske družbe, ki je v času preganjanja
Cerkve dovršil boj za vero.
******
18. V Moreroli (na Španskem), spomin svetega Rodériha, novinca, katerega svetost in krasno plačilo zanjo je bilo v letu noviciata zelo zgledno.
19. V Anglĳi, pogreb svetega Henrika, škofa v Wintonu [vintnu], ki je zapustil sijaj kraljevskega rodu in postal menih ter opat v Glasgowu [glézgovu]. Čeprav
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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se je kot škof nekaj pregrešil, je slovel po preroškem daru in je stanovitno držal
s svetim Tomažem Canterbury-jskim [kentrberĳskim].

12. �������
1. V Rimu na Lavrentinski cesti, sveti Hedíst, mučenec.
2. V Ainvarzi (v Kilíkĳi, v današnji Turčĳi), sveta Domnína, mučenka, ki je baje
pod cesarjem Dioklecĳanom in predsednikom Lícĳem pretrpela mnoga mučenja
in je v ječi izročila dušo Bogu.
3. Istega dne, spomin svetih štiri tisoč devetsto šestinšestdesetih mučencev in
pričevalcev vere, ki so bili ob vandalskem preganjanju v Afriki, na ukaz arĳanskega kralja Hunneríha, iz sovraštva do katoliške resnice vrženi v izgnanstvo
strašne puščave, kjer so bili kot ško�e, duhovniki ali diakoni Božje Cerkve, pridruženi množicam vernih ljudstev in so končno slavili mučeništvo na različne
načine mučeni, med katerimi sta bila slavna Gospodova služabnika: Ciprĳan in
Feliks škofa
4.* V Piacenzi [pĳačénci] (v Emílĳi), sveti Opilión, diakon.
5. V Rimu, sveti papež Feliks IV., ki je na rimskem forumu spremenil dva templja v cerkev v čast svetima Kozme in Damĳána in je mnogo naredil za katoliško Cerkev.
6. Na ozemlju današnje Avstrĳe, sveti Maksimilĳán, ki je bil baje škof v Lorchu.
7.* V Pávĳi (v Lombardíji), sveti Rotobáld, škof, mož zgledne odpovedi, ki se je
posvetil božjemu čaščenju in iskanju relikvĳ svetih.
8. Pri Ascolu [askólu] (v Italĳi), sveti Seraﬁn de Monte Granario (Feliks) de Nicola [nikóla], redovnik iz kapucinskega reda, ki je bil pravi ubožec in je blestel po
ponižnosti in pobožnosti.
9.* V Londonu (na Angleškem), blaženi Tomaž Bullaker [bulejkr], duhovnik in
mučenec iz Reda manjših bratov, ki je bil pod kraljem Karlom I. med maševanjem zgrabljen in zaradi duhovništva v Tiburnu obešen na vrv in ko je še dihal,
so mu izrezali črevesje in je tako umrl.
10.* V vasi Ribarroja [ribaróha] de Turía (v pokrajini Valencĳe na Španskem), blaženi Jožef González Huguet [gonsáles ugét], duhovnik in mučenec, ki je v krutem preganjanju vere, dovršil odličen boj za Kristusa.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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11.* V vasi Massamagrel (v isti pokrajini na Španskem), blaženi Paciﬁk (Peter) Salcedo Puchades [salsédo pučádes], redovnik in mučenec iz kapucinskega
reda, ki je bil v istem preganjanju upodobljen po Kristusovem trpljenju.
12.* V koncentracĳskem taborišču Oswiečim (ali Auschwitz blizu Krakova na
Poljskem), blaženi Róman Sitko, duhovnik in mučenec, ki je bil v vojni, v času
okupacĳe Poljske, strašno mučen od preganjalcev ljudi in spoštovanja vere in je
prešel je k večnemu gledanju blaženosti.
******
11. V Bourges [búržu], spomin svetega Epĳóna, duhovnika.
12. V Flayi [ﬂeji] v Francĳi, spomin blaženega Evstáhĳa, opata, ki je slovel po
učenosti, apostolski gorečnosti in čudežih.
13. V Melrálu (v Belgĳi), spomin blažene Marĳe, opatinje v Mnysanu.

13. �������
1. Spomin svetega Teoﬁla, antiohĳskega škofa, moža zelo velike učenosti, ki je
bil šesti škof po blaženem apostolu Petru in je sestavil knjigo v obrambo prave
vere proti Marcĳonu.
2. V Cordobi [kórdovi] (v Andalúzĳi), sveti mučenci: Favst, Januárĳ in Marciál,
ki kot trĳe venci krasĳo tisto mesto.
3. V Solunu (v Makedonĳi, danes v Grčĳi), sveti Floréncĳ, mučenec, ki je bil baje
umorjen z ognjem po predhodnih trpinčenjih.
4.* V Kobernu (na reki Moseli pri Trieru), sveti Lubéncĳ, duhovnik.
5.* V Sanremu (pri obali Ligúrĳe), smrt svetega Rómula, génovskega škofa, ki je
umrl poln apostolske gorečnosti, ko je obiskoval poljedelsko ljudstvo.
6. V Toursu [túlu] (v lyonski Galĳi, danes v Francĳi), sveti Venáncĳ, opat, ki se
je še v mladosti poročil. Ko je prišel do bazilike svetega Martina, je bil ganjen od
življenja menihov in je med njimi, s soglasjem žene, izbral življenje v Kristusu.
7.* V Salagnacu [salanjáku] (v pokrajini Limoges [limóž], v Akvitánĳi), sveti Leobón, puščavnik.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.

Oktober

469

8.* Na otoku Hiens (na Škotskem), smrt svetega Komgána, opata, ki je prišel v to
pokrajino iz Irske, s sestro sveto Kentigerno, njenimi sinovi in nekaterimi misijonarji.
9.* V Augsburgu [augšpurku] (na Bavarskem v Nemčĳi), sveti Simbért, ki je bil
opat in škof v Murbachu.
10.* V Saint-Cierguesu [sén siérgu] (v pokrajini Clermont-Ferrand [klermón feránu] v Galĳi), sveti Geráld, ki je kot grof v Aurillacu [oriljáku] v svetni obleki
živel meniško življenje v blagor svojih provinc in je zapustil knezom v spomin
čudovit zgled.
11. Pri Subiacu [subĳáku] (v Lácĳu), sveta Helidóna, devica, ki je baje služila
samo Bogu dvainpetdeset let s trdim samotarskim življenjem.
12.* V Trinu (v Montferratu, v Piemontu), blažena Magdalena Panatieri, devica,
sestra od Pokore svetega Dominika.
13.* V vasi Balasar (blizu Brage na Portugalskem), blažena Aleksandrina Marĳa
da Costa [kosta], ki je zbolela na vseh udih. Da je zbežala pred slabo voljo, je pri
premišljevanju evharistĳe vse bolečine darovala Gospodu iz ljubezni do Boga,
bratov in potrebnih.
******
14. V kvinberški škoﬁji (v Bretánji), smrt svetega Maurícĳa, cistercĳanskega opata, ki je slovel po mnogih znamenjih svetosti in slave v nebesih.
15. V maloazĳskem mestu Troadi, smrt svetega Karpa, učenca svetega Pavla.
16. V Španĳi, spomin svetih mučencev: Adrĳana in Marka.
17. V Kalcedónĳi, spomin svetega Marcéla, mučenca.
18. V Foigny [fojnjí], pogreb blaženega Gerbránda iz Klaar Kampa na Nizozemskem, opata, katerega dušo so nesli angeli v nebo, kakor so videli menihi.
20. V Španĳi, spomin častitljivega Bernarda, valboénskega meniha, ki je ohranil
devištvo in brezmadežnost življenja do smrti.

14. �������
1. Sveti papež Kalíst I., mučenec, ki je po dolgotranjem izgnanstvu na Sardinĳi
kot diakon poskrbel za pokopališče, ki se imenuje po njem, na Apĳski cesti, kjer
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.

470

Martirologĳ

je potomcem pokazal častitljive spomine. Ko je bil izvoljen za papeža, je pospeševal pravi nauk in padle milostno spravil. Slednjič je delavno škofovsko službo dovršil s še slavnejšim mučeništvom. Na ta dan se spominjamo pokopa njegovega telesa na Avrelĳski cesti na pokopališču Calepodiu.
2. V Capui [kápuji] (v Kampánĳi), sveti Lúpul, mučenec.
3. V Rimini (v Emílĳi), sveti Gavdéncĳ, ki je bil baje ob času preganjanja prvi
škof tega mesta.
4. V Bruggesu [brížu] (v belgĳski Galĳi, v današnji Belgĳi), spomin svetega Donacĳána, reimskega škofa, katerega relikvĳe se hranĳo v tem mestu.
5. V Todu (v Umbrĳi), sveti Fortunát, škof, ki je, kot poroča papež sveti Gregor
Veliki, blestel po izredni milosti pri pomoči bolnim.
6.* Na ozemlju Chalons [šalon] (v Šampánji, v Galĳi), sveta Manehílda, devica.
7.* V Luni (v Ligúrĳi), spomin svetega Venáncĳa, škofa, ki je skrbel predvsem
za duhovnike in menihe in bil v časti in prĳateljstvu pri papežu svetem Gregorju Velikemu.
8.* Pri Beauvais-ju [bovéju] (v Névstrĳi), sveta Angadrízma, opatinja samostana
ustanovljenega od svetega Ebrúlfa in imenovanega »Oratorĳ«, ki je imel več krajev za molitev, kjer se je brez prenehanja služilo Gospodu.
9.* V San Severinu (v Marche, v Italĳi), sveti Dominik, duhovnik iz Kamaldulenskega reda, ki se je imenoval »Oklepnik«, zaradi oklepa, ki ga je nosil na mesu.
Bil je posvečen po simonĳi in zato je postal menih puščavnik in, kot učenec svetega Petra Damianĳa, je živel strogo in spokorno.
10.* V Angersu [anžéru] (v Francĳi), blaženi Jakob Laigneau de Langellerie, duhovnik in mučenec, ki je bil v času francoske revolucĳe obglavljen zaradi duhovništva.
11.* V vasi Picadero [pikadéro] de Paterna (v pokrajini Valencĳi na Španskem),
blažena Ana Marĳa Aranda Riera, devica in mučenka, ki je zaradi Kristusa prelila kri, ko je divjalo preganjanje proti veri.
12.* V koncentracĳskem taborišču Dachau (blizu Münchna na Bavarskem, na
Nemškem), blažena duhovnika in mučenca: Stanislav Mysakowski in Frančišek
Roslaniec, ki sta v času Poljske okupacĳe od ljudi, Bogu in človeštvu sovražnih,
bila mučena z zastrupitvĳo smrtonosnega plina.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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13.* V Lvóvu (v Ukrajini), blaženi Róman Lysko, duhovnik in mučenec, ki je
v času preganjanja vere vedno hodil po stopinjah Kristusa in po njegovi milosti
prišel v nebeško kraljestvo.
******
14. V Kapadócĳi, spomin svetih mučencev: Saturnína in njegovih tovarišev.
15. V Klervoju, pogreb blaženega Alana, okserskega škofa, ki je iz meniha v Klervoju postal v l'Arrivour-ju [arevúju] troaški opat, nato škof, vendar je zapustil
čast in se iz ljubezni do samote in premišljevanja vrnil v Klervo.
16. Ravno tam, spomin blaženega Gaufrída, škofa v Sori na Sardínĳi. Ko je prišel na generalni kapitelj v Galĳo, od tam pa v Klervo k prenosu relikvĳ svojega
preljubega očeta svetega Bernarda, ga je tu napadla mrzlica in je končal življenje
kot škof, kjer ga je začel kot menih.
17. V Sitoju, spomin blaženega Janeza, tretjega opata tega samostana.
18. V Belgĳi, spomin svete Klare, opatinje v Beau Pré [bopré], ki se je zelo proslavila z ljubeznĳo do uboštva, z gorečnostjo za disciplino in s čudeži.

15. �������
1. Spomin svete Terezĳe od Jezusa, device in cerkvene učiteljice, ki je bila pridružena karmeličanskemu redu v Ávili na Španskem in postala mati in učiteljica strožje observance. V svojem srcu je dosegla duhovni napredek po dviganju
duše k Bogu po stopnjah. Za prenovitev svojega reda je pretrpela mnoge težave, katere pa je premagala z nepremagljivim pogumom. Napisala je tudi knjige,
polne najvišjega nauka in njenih izkušenj.
2. V Edessi (v antični Sirĳi), spomin svetega Barsena, škofa, ki je bil zaradi katoliške vere izgnan od arĳanskega cesarja Valenta v oddaljene pokrajine v tri različne kraje in je izmučen zaradi izgnanstva, na neznan dan meseca marca dokončal življenje.
3. V Trierju (v belgĳski Galĳi, v današnji Nemčĳi), sveti Sevér, škof, ki je bil učenec svetega Lupa iz Troyesa [troja], bil je tovariš svetemu Germanu iz Auxerra
[okséra] pri izruvanju zmot Pelágĳa v Britanĳi in je oznanjal Kristusov Evangelĳ pri Germanih.
4. V Kitzingenu [kicingenu] (na Nemškem), sveta Tekla, opatinja, ki je bila iz
Anglĳe poslana v pomoč svetemu Bonifacĳu. Najprej je načelovala samostanu
v Ochsenfurt, potem v Kitzingenu.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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5. V samostanu Trzebnica [tšebníca] (v Šlézĳi), rojstvo za nebesa svete Hedvige,
redovnice, katere spomin se slavi jutri.
6.* V Torresvedrasu (na Portugalskem), blaženi Gundisálvus de Lacobríga [lakobríga], duhovnik iz Reda puščavnikov svetega Avguština, ki blestel po prizadevnem učenju otrok in preprostih ljudi krščanskih zapovedi.
7. V Nagasaki-ju (na Japonskem), sveta Magdalena, devica in mučenka, močna
po duhu, tako pri pospeševanju vere, kot trinajst dni pod mučilom verig, pod cesarjem Yemitsu-jem.
8.* V Valencĳi (na Španskem), blaženi Narcis Basté Basté, duhovnik in mučenec
iz Družbe Jezusove, ki je zvesto sprejel besede Kristusa, in v času preganjanja
proti veri po smrti prešel v slavno življenje.
******
9. V Rimu (ob Apĳski cesti), spomin svetega Fortunata, mučenca.
10. Pri Kölnu, spomin tristo svetih mučencev, ki so bili iz svete Tebajske legĳe.
12. V Lyonu, spomin svetega Antíoha, škofa, ki je bil po zvestem opravljanju
škofovske službe vreden Božjega kraljestva.
13. Blizu Reimsa [rejma], spomin svetega Bázola, pričevalca.
14. V Himmerodu, spomin blaženega Rikvína, meniha, ki se je vedno boril z močmi teme in je za plačilo prejel neminljiv venec.
15. Ravno tako v Nemčĳi, spomin svete Elizabete, opatinje v Hávenu, znamenite zaradi čednosti in razodetĳ.

16. �������
1. Hedvíka, redovnica, po rodu Bavarka in vojvodinja Poljakov, zelo predana pomoči ubogim, za katere je ustanovila gostišča in po smrti svojega soproga vojvode Henrika, je ostala leta življenja preživela v samostanu Cistercĳanskih nun,
katerega je sama ustanovila, in kateremu je načelovala kot opatinja njena hči Jedrt. Umrla pa je petnajstega oktobra v Trzebnici na Poljskem.
2. Sveta Marjeta Marĳa Alacoque [alakok], devica, prišteta nunam Reda obiskovanja Blažene Marĳe. Na čudovit način je tekla po poti popolnosti in bila obdarovana z mističnimi darovi. Predvsem je bila pozorna na pobožnost do Presve… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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tega Srca Jezusovega, katerega čaščenje je zelo pospeševala v Cerkvi. V kraju Paray le Monial v Autunu, se je sedemnajstega oktobra spočila v Gospodu.
3. V Jeruzalemu, spomin svetega Longína, ki se slavi kot vojak, ki je s sulico odprl stran Gospoda, pribitega na križu.
4. V kraju Toulu [túlu] (v Galĳi), sveti Elíﬁj, ki je verjetno prejel venec mučeništva.
5. V Afriki, spomin svetih mučencev: Martinĳána in Saturĳána, z dvema njihovima bratoma, ki so bili spreobrnjeni k Kristusovi veri od svete device Maksime, njihove služabnice, v času vandalskega preganjanja, pod arĳanskim kraljem
Genseríhom, katerega služabniki so bili Vandali. Najprej so bili zaradi vztrajnosti v katoliški veri tepeni z grčavimi palicami in ranjeni do kosti, nato izgnani med Mavre, kjer so bili obsojeni na smrt, ker so nekatere privedli k veri v Kristusa. Maksima pa, osvobojena po mnogih zmagovitih bojih, se je kot mati mnogih devic, ob koncu svetega življenja, odpočila v samostanu.
6. Na ozemlju Limoges [limóž] (v Akvitánĳi), sveti Amánd in njegov učenec Junĳán, puščavnika.
7. Pri Arboni (v današnji Švici), sveti Gal, duhovnik in redovnik, ki je bil še kot
deček sprejet od svetega Kolumbana v samostan Bangor na Irskem, slednjič je
v tej pokrajini marljivo oznanjal Evangelĳ in je navdušil brate z meniškimi krepostmi, dokler se ni odpočil v Bogu, star blizu sto let.
8.* V Noyonu [nojónu] (v Névstrĳi), sveti Mummolín, škof, ki je bil najprej menih in je pomagal je pri misĳonskem delu svetemu Avdomáru, potem pa je nasledil svetega Elígĳa na škofovskem sedežu.
9. V Heresfeldenskem samostanu (v Frankonĳi na Nemškem), sveti Lull, škof
v Mainzu, ki je bil pri pridiganju tovariš in pomočnik svetega Bonifacĳa. Od njega je bil posvečen v škofa, da bi bil duhovnikom učitelj, redovnikom doktor pravila, krščanskemu ljudstvu zvest pridigar in pastir.
10.* V kraju Retz [rét] (blizu Nantesa [nánta] v Bretánji), sveti Vitál, puščavnik.
11.* V kraju Mirepoix [mérpuá] (pri Pirenejih v Galĳi), sveti Gauderíh, poljedelec, slaven po pobožnosti do Božje Porodnice.
12.* V Brioudi [briúdi] (pri Clermont-Ferrandu [klermón feránu] v Akvitánĳi),
sveta Boníta, devica.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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13.* V Pamiersu (pri Pirenéjih, prav tako v Galĳi), sveti Anastázĳ, menih. Rojen v Benetkah je najprej živel kot menih na otoku Tumbella, blizu gore Svetega
Michaela, nato v Cluny-ju [klinĳu], slednjič se je zadnja leta podal v pustinjo.
14. V Comingesu [koméndžu] (prav tako pri Pirenejskih gorah v Galĳi), sveti
Bertránd, škof, ki je bil stalno dejaven pri obnovi Cerkve, po nasvetih svetega
papeža Gregorja VII.. Svoje razdejano mesto je zaradi zapuščenosti obnovil in
pri povsem obnovljeni stolnici vpeljal redovne kanonike, po disciplini svetega
Avguština.
15.* V samostanu Igny [inji] (v kraju Reimsa [rejma], v Galĳi), smrt blaženega
Gerárda, opata v Clairveaux-ju [klervóju], ki je bil v tem samostanu umorjen pri
vizitacĳi, od zlobnega meniha.
16. V Materdomini v Kampánĳi, sveti Gerárd Maiella, redovnik iz Kongregacije Presvetega Odrešenika (redemptoristov), ki je bil prevzet ob izbruhu ljubezni do Boga. Povsod je objel najbolj oster način življenja in je použit od gorečnosti do Boga in duš, še mlad pobožno umrl.
17.* Pri Krakovu (na Poljskem), v koncentracĳskem taborišču Oswiečim (ali Auschwitz), blažena duhovnika in mučenca: Anicet Kopliński [koplinjski] iz Reda
manjših bratov Kapucinov in Jožef Jankowski iz Družbe katoliškega apostolata, v času, ko je bila domovina z vojsko zavzeta od pristašev brezbožne ideologije, ljudem in veri sovražne, je bil eden položen v celico napolnjeno s smrtonosnim plinom, drugi preboden od čuvajev taborišča, ter sta izpričala vero v Kristusa do smrti.
******
18. V Afriki, spomin dvestosedemdesetih mučencev, ki so bili istočasno mučeni.
19. Ravno tako v Afriki, spomin svetih mučencev Saturnína in Neréja, z drugimi tristopetinšestdesetimi.
20. Blizu Bourgesa [búrža] spomin svetega Ambroža.
21. V Tiru v Sirĳi, pogreb svetega Tomaža Canterbury-jskega [kentrberĳskega],
ki je tudi kot škof ohranil preprostost, ponižnost in strogost do sebe, katere se je
naučil kot menih v samostanu Forda na Angleškem.
22. V Taragóni (v Španĳi), spomin svetega Bernarda, škofa, ki je bil še kot opat
v samostanu Svetega Križa mogočen v besedi in dejanju. Proti svoji volji je bil
povišan v škofa v Vichyju [višíju], in bil povsod znan po gorečnosti, čistosti, čudežih in strogosti življenja.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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17. �������
1. Spomin svetega Ignacĳa, škofa in mučenca, ki je kot učenec apostola Janeza, in
je, kot drugi po svetem Petru, vodil antiohĳsko Cerkev. Pod cesarjem Trajanom
je bil obsojen zverem in pripeljan v Rim. Tam je bil ovenčan s slavnim mučeništvom. Na poti je okušal divjost čuvajev kot leopardov in napisal sedem pisem
različnim Cerkvam, v katerih je brate prosil, da naj služĳo Bogu v edinosti s škoﬁ in da naj mu ne ovirajo, da se daruje kot žrtev za Kristusa.
2. Spomin svetega Ozeja, preroka, ki ni samo z besedami, ampak tudi z načinom
življenja, kazal ljudstvu, nevernemu Izraelu, da je Ženin Gospod vedno zvest in
ganjen od neskončnega usmiljenja.
3. Spomin svetih mučencev: Rufa in Zósima, katera je blaženi Polikarp pridružil
v opisu o mučeništva Filipljanom, svetemu Ignacĳu: »Bili so deležni Gospodovega trpljenja in niso ljubili sedanji vek, ampak njega, ki je zanje in za vse umrl
in vstal«.
4. V prokunzularni Afriki (v današnji Tunizĳi), sveti mučenci Volitanci, katere je
slavil sveti Avguštin v pridigi.
5. Pri Asjútu (v Egiptu), sveti Janez, puščavnik, ki je bil med drugimi znamenji
kreposti odlikovan tudi s preroškim duhom.
6.* V Agenu (v Akvitánĳi, danes v Francĳi), sveti Dulcídĳ, škof, ki je z vso močjo branil katoliško vero proti arĳanski zmoti.
7. V Orange-u [oránžu] (v Provansi), sveti Floréncĳ, škof.
8.* V Toulousu [tulúzu] (ravno tako v Galĳi), rojstvo za nebesa blaženega Gilbérta, cistercĳanskega opata, angleške narodnosti, moža vzvišene znanosti, ki je
branil izgnanca svetega Tomaža Becketa.
9.* V Binascu [binásku] (v Lombardíji), blaženi Baltazar Ravaschieri de Clavario
[ravaskiéri de klavárĳo], duhovnik iz Reda manjših bratov.
10. V Wrexhamu [vrekshemu] (v Walesu [vejlzu] na Angleškem), sveti Rihard
Gwyn [guin], mučenec, ki je kot družinski oče in vodja šole izpovedal katoliško
vero in bil priprt, ker je svetoval tudi drugim, da naj jo sprejmejo. Po dolgotrajnem mučenju, nepremagan v veri, je bil obešen na mučilo in ko je še dihal, je bil
razmesarjen.
11.* V Rimu, blaženi Peter od Rojstva blažene Device Marĳe Casani [kasáni], duhovnik iz Reda pobožnih šolskih redovnih klerikov, ki je uporabil svoje narav… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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ne darove in milosti za vzgojo dečkov, ter se veselil v Gospodu, samo v službi
v malih.
12. V Paray-le-Monialu [paraj lemoniálu] (v pokrajini Autun [ótén], v Galĳi),
prenos svete Marjete Marĳe Alacoque [alakok], device, katere spomin se slavi
dan prej.
13.* Na ozemlju Laval (ravno tako v Francĳi), blaženi Jakob Burin [birén], duhovnik in mučenec, ki je v času francoske revolucĳe, ko se je tajno posvečal pastoralni službi, bežal iz hiše v hišo pred množico preganjalcev. Slednjič je bil preboden, ko je v rokah držal kelih.
14.* V Valencienni [valensĳéni] (ravno tako v Francĳi), blažena Marĳa Natalĳa
od svetega Ludvika (Marĳa Ludovika Jožefa) Vanot [vanó] in štiri tovarišice, device in mučenke iz Reda Uršulink, ki so bile med francosko revolucĳo obsojene
zaradi sovraštva do katoliške vere na obglavljenje. Šle so k mučilu, ko so molile psalm »Usmili se me«.
15. V Huei (v Vietnamu), sveti Izidór Gagelin [gaželén], duhovnik in mučenec iz
Pariške misĳonske družbe za zunanja ljudstva, ki je bil zadavljen pod cesarjem
Minh Mang zaradi Kristusa.
16.* V Suni (pri jezeru Maggiore [madžĳóre] v Italĳi), blaženi Kontárd Ferrini,
ki je pri vzgoji mladeničev prekosil človeško znanost z vero in krščanskim življenje.
17.* Pri Ciudad Realu (na Španskem), blaženi Fidelis Fuidio Rodríguez, redovnik in mučenec iz Marĳine družbe, ki je bil času preganjanja vere umorjen s svinčenkami in se tako preselil h Gospodu.
18.* V kraju La Nucía [nusíja] (blizu Alicante [alikánta], ravno tako na Španskem), blaženi Rajmúnd Štefan Bou Pascual [bóu paskuál], duhovnik in mučenec, ki je v času istega preganjanja zaslužil biti odrešen v Kristusovi Krvi kot
zvest učenec.
19.* V mestu Algemesí (v pokrajini Valencĳi, ravno tako na Španskem), blažena Tarsílla Cordoba [tarsílja kórdova] Belda, mučenka, ki je, kot družinska mati,
bila v istem preganjanju uslišana za slavo v Kristusu.
******
20. V Antiohĳi, spomin svetega Heróna, učenca svetega škofa Ignacĳa, katerega
je nasledil na škofovskem sedežu, ga tudi pobožno posnemal in tudi on dal svoje življenje za svojo čredo.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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21. V Nikomedíji, trpljenje svetih mučencev: Viktorja, Aleksandra in Marĳána.
22. V Neversu [nevéru], spomin svetega Vincencĳa, duhovnika in pričevalca.
23. V samostanu Valdeiglésias (v Španĳi), pogreb častitljivega meniha Krizóstoma iz Alkobaçe [alkobáse], ki je bil slaven zaradi potrpežljivosti in ponižnosti.
Umrl je ob času, ki mu je bil vnaprej razodet.

18. �������
1. Praznik svetega Luka, evangelista, ki je bil verjetno rojen v Antiohĳi v poganski družini in po poklicu zdravnik. Ko se je spreobrnil h Kristusovi veri in
spremljal predragega blaženega apostola Pavla, je v knjigo evangelĳa, kot pisatelj Kristusove miline, marljivo uvrstil vse, kar je Jezus storil in učil, v Apostolskih delih pa je pripovedoval o začetkih življenja Cerkve do prvega spomina
Pavla v mestu Rim.
2. V Antiohíji (v Sirĳi), sveti Asklepíad, škof, ki je bil v času preganjanja eden od
preslavne množice pričevalcev vere.
3. V Pozzuoli [pocuoli] (v Kampánĳi), sveti mučenci: Prókul, diakon, ter Evtícĳ
in Akúcĳ.
4.* V Riomu (pri Clermont-Ferrandu [klermón feránu] v Akvitánĳi), sveti Amábil, duhovnik.
5.* V Nassogni [naskónji] (na Brabantskem, v današnji Belgĳi), sveti Monón, ki
je bil po pripovedovanju puščavnik v ardenskem gozdu in mučenec.
6. V Arenasu (v pokrajini Kastílĳi na Španskem), sveti Peter Alkantarski, duhovnik iz Reda manjših bratov, ki je bil okrašen z darom svetovanja, pa tudi z življenjem v spokornosti in strogosti. Obnovil je redovno disciplino v samostanih
svojega Reda po Španĳi in bil svetovalec svete Terezĳe od Jezusa pri obnovi
v Karmeličanskem redu.
7. V vasi Ossernenon (na kanadskem ozemlju), trpljenje svetega Izaka Joguesa
[žoka] , duhovnika in mučenca iz Družbe Jezusove, ki je bil najprej zasužnjen od
poganov in s porezanimi prsti je slednjič umrl z udarcem sekire po glavi. Njegov spomin se slavi skupaj s tovariši dan pozneje.
8. V Rimu, rojstvo za nebesa svetega Pavla od Križa, duhovnika, katerega spomin se obhaja jutri.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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******
9. V Afriki, spomin svetih mučencev: Víktorja in njegovih tovarišev.
10. V Rimu, spomin svete Trifónĳe, soproge cesarja Décĳa.
11. V Klervoju, spomin svetega Gvíharda, meniha. Ko je umiral, je bila njegova
slava pokazana njegovemu opatu Robertu.
12. Ravno tam, prenos blažene Aleide, matere našega očeta Bernarda.
13. V aﬂigemenskem samostanu (v Belgĳi), spomin na dogodek, ko je Blažena
Devica, glasno pozdravila svetega Bernarda po ustih tam hranjenega kipa.

19. �������
1. V vasi Osserneon (tedaj na kanadskem ozemlju), sveti mučenci: Janez de Brébeuf [brebéf] in Izak Jogues [žok], duhovnika, in tovariši iz Družbe Jezusove.
Tega dne je bil od nekaterih poganov tega kraja umorjen sveti Janez de la Lande [dela lánd], redovnik, kjer pa je nekaj let prej dosegel palmo mučeništva tudi
sveti Renát Goupil [gupél]. Obenem se slavĳo na ta dan tudi njihovi sobratje:
sveti Gabriel Lalemant [lalemán], Anton Daniel, Karel Garnier [garnĳé] in Natal Chabanel [šabanél], ki so oznanjali evangelĳ Kristusa ljudstvom tistega kraja
pod kanadsko oblastjo. Delovali so z velikim trudom v misĳonu pri Huroncih,
in so v različnih dneh umrli kot mučenci.
2. Sveti Pavel od Križa, duhovnik, ki je bil že od mladosti znamenit po pokori
in gorečnosti, ter po posebni ljubezni do križanega Kristusa v obličju revnih in
bolnih. Ustanovil je Kongregacĳo redovnih klerikov od Križa in trpljenja našega
Gospoda Jezusa Kristusa. Njegovo rojstvo za nebesa pa se slavi dan prej Rimu.
3. Spomin svetega Joéla, preroka, ki je oznanil veliki dan Gospoda in skrivnost
razlitja njegovega Duha čez vse meso, kar je Božje Veličastvo blagovolilo čudovito izvršiti v Kristusu na binkoštni dan.
4. V Rimu, spomin svetih mučencev: Ptoloméja, Lúcĳa in drugih tovarišev, ki so,
kot poroča sveti Justin, kot izkušeni kristjani karali, kar je bilo v navadah delati
iz poželjivosti in krivice pri sojenju. Bili so obsojeni pod cesarjem Antonínem Pijem od prefekta Lolla Urbica [lóla urbika].
5. V Ó̌stĳi (v Lácĳu), sveti Astérĳ, mučenec.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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6. Pri Sensu (v lyonski Galĳi, danes v Francĳi), spomin svetih mučencev: Sabinijána in Potencĳána, ki sta bila baje prva pastirja tega mesta. Tam sta dovršila pričevanje z mučeništvom.
7. V Egiptu, sveti Var, vojak, ki je pod cesarjem Maksimĳánom dosegel palmo
mučeništva, medtem ko je obiskoval in okrepčal šest svetih puščavnikov, ki so
bili zadržani v ječi. Ko je zadnjega umrlega hotel pokopati v puščavi, je z njimi
pretrpel najhujše in prejel palmo mučeništva.
8.* V Oleronu (pri Pirenejih v Akvitánĳi), spomin svetega Grata, škofa, ki je v času Alaríha, arĳanskega kralja Gotov, prisostvoval agatenskem koncilu v Galĳi,
in sodeloval pri obnovi Cerkve te pokrajine.
9. V Bretánji, sveti Etbín, menih, ki je živel samotarsko življenje.
10. V Cavaillonu [kaveljónu] (v Provansi), sveti Verán, škof, ki je bil obdarovan
z velikimi krepostmi, predvsem pri skrbi za bolnike.
11. V Evreuxu [evréju] (ravno tako v Galĳi), sveti Akvilín, škof, ki je bil baje vojak. Predal se je dobrim delom in bil, s soglasjem žene, po zaobljubi zdržnosti
povišan na ta sedež.
12. V Oxfordu (na Angleškem), sveta Frideswída, devica, iz kraljevskega rodu,
ki je postala opatinja in vodila dva samostana, enega menihov, drugega nun.
13.* V Béville [bévil] (pri Cherbourgu [šerbúrku] v Normandíji), blaženi Tomaž
Hélye [élje], duhovnik, ki je dneve preživljal v sveti službi, noči pa v molitvi in
pokori.
14. V Londonu (na Angleškem), sveti Filip Howard, mučenec. Kot grof v Arundelu in družinski oče je prišel v nemilost kraljice Elizabete I., ker se je oklenil katoliške vere. Bil je vržen v ječo in tam, zaradi napora in težav oslabljen, čudovito
predan molitvi in pokori, je zaslužil prejeti veneč mučeništva.
15. V Nagasaki-ju (na Japonskem), sveta mučenca: Luka Alfonz Gorda, duhovnik, in Matej Kohioye, redovnik, oba iz Reda pridigarjev (dominikancev), od katerih je bil prvi naprej na Filipinskih otokih, nato je deset let na Japonskem neustrašeno oznanjal evangelĳ. Drugi pa, star dvaindvajset let, je bil njegov tovariš
pri širjenju in pričevanju vere.
16.* V Langeacu [lanžáku] (pri reki Allieri [aljéri] v Francĳi), blažena Neža od
Jezusa Galand, devica iz Reda pridigarjev (dominikancev), ki je kot priorica samostana z gorečo ljubeznĳo gorela do Jezusa Kristusa in z delom v Cerkvi stalno darovala molitve in pokore za njene pastirje.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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******
17. V Antiohĳi (v Sirĳi), spomin svetih mučencev: Berónika, Pelágĳe in drugih.
18. V Francĳi, spomin blaženega Amádeja, meniha in duhovnika s priimkom Senior, plemenitejšega po čudežih in čednostih kot po svetni odličnosti, katero je
zapustil.
19. Blizu Lü�icha [litiha] (v Belgĳi), spomin svete Elizabete, device, ki je bila
s posnemanjem Kristusa deležna njegovih svetih ran.

20. �������
1. Spomin svetega stotnika Kornélĳa, katerega je krstil sveti apostol Peter v Cezaréji, kot prvenca Cerkve iz poganstva.
2. V Agenu (v Akvitánĳi), sveti Kaprázĳ, mučenec, ki se je pred preganjalci skril
v neko votlino. Ko pa je slišal za trpljenje svete device Fides, je prosil Gospoda
za moč prenašanja muk. Če ga ima za vrednega mučeništva, naj da priteči iz skale bistro vodo. To se je zgodilo, nakar je ta pohitel na bojišče in si prislužil s pogumnim bojem palmo mučeništva.
3. V Aussonci [osónsi] (v reimski pokrajini, v Névstrĳi), sveti Sindúlf, puščavnik, ki je živel samotarsko življenje, poznano samo Bogu.
4.* V Salzburgu (na Bavarskem), sveti Vitál, škof, po rodu Irec, učenec svetega
Rupérta. Bil mu je tovariš na potovanjih, pri delu, in pri bedenjih. Od njega izvoljen za naslednika, je spreobrnil ljudstvo iz Pinzgaua h Kristusovi veri.
5. V Carigradu, sveti Andrej, imenovan »Kalybít« (samotar ali rekluz), menih in
mučenec, doma iz otoka Krete. Bil je zaradi čaščenja svetih podob pod cesarjem
Konstantinom Kompronimom večkrat bičan in kaznovan z mučenjem vse do
smrti in slednjič je bil vržen z zidu mesta med smeti.
6.* Pri Troyesu [tróju] (pri reki Seinni [séni] v Galĳi), sveti Aderáld, arhidiakon,
ki je s svojimi opomini in zgledi osvetlil kanonično pravilo tudi še potem, ko je
bil v Sveti deželi zadržan kot ujetnik od Saracenov.
7.* V Savigny-ju [savinjíju] (v Normandíji), sveta Adelína, prva opatinja moretonenskega samostana, katerega je ustanovila s pomočjo svojega brata, svetega
Vitála.
8.* V Lvóvu (v Ukrajini), blaženi Jakob Strepa, galičski škof, iz Reda manjših
bratov, slaven po pastoralni skrbi in apostolskih krepostih.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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9. V Trevisu (v Italĳi), sveta Marĳa Bertílla (Ana Frančiška) Boscardin [boskardín], devica iz Kongregacĳe sester od svete Doroteje Svetih Src, ki je skrbela
v zdravilišču za bolne, tako za telesno, kot za duhovno zdravje.
10.* Na Dunaju (v Avstrĳi), blaženi Jakob (Frančišek Aleksander) Kern, duhovnik iz Premonstratenskega reda, učenec, ki je bil v prvi svetovni vojni poklican
k orožju in bil težko ranjen. Potem se je z vso skrbjo posvetil pastoralni službi,
katero je kmalu odložil. Prĳela se ga je dolga in huda bolezen, katero je pogumno sprejel in se mirno podvrgel Božji volji.
******
11. Istega dne v Parizu, sprejem relikvĳ mučencev: Jurĳa in diakona Avrelĳa.
12. V Savigny-ju [savinjíju] v Francĳi, spomin svetega Viljema, opata, čigar spreobrnjenje in prihodnjo svetost je v čudoviti prikazni videl njegov magister sveti Ajmon.
13. Na Portugalskem, spomin svete Elizabete, device, ki je slovela po ljubezni do
Kristusa in čudežih.

21. �������
1. V Nikomedíji (v Bitínĳi, v današnji Turčĳi), sveti: Dásĳ, Zótik in Kaj, Dioklecijanovi domači, obtoženi požara palače. Zaradi tega so bili usmrčeni, ko so jim
privezali za vrat mlinske kamne in potopili v morje.
2. Pri Kölnu (na Nemškem), spomin svetih devic, ki so dopolnile življenje z mučeništvom zaradi Kristusa. Tam je bila pozneje zgrajena bazilika mesta, posvečena nedolžni deklici in devici Uršuli, ki so jo imeli skoraj za svojo kneginjo.
3. Na otoku Ciper, sveti Hilarĳón, opat, ki je sledil stopinjam svetega Antona.
Najprej je živel blizu Gaze kot puščavnik, nato je postal v tej provinci ustanovitelj in zgled puščavniškega življenja.
4. V Maroni (blizu Antiohĳe v Sirĳi), spomin svetega Malha, meniha, katerega
askezo in slavno življenje je razložil sveti Hieronim.
5. V Bordeauxu [bordóju] (v Akvitánĳi, danes v Francĳi), sveti Severín, škof, katerega je sveti škof Amánd častno sprejel, ko je prišel iz Vzhoda, in ga hotel imeti za svojega naslednika.
6. Pri Laonu (v Galĳi), sveta Cilínĳa, mati svetih škofov: Princípĳa iz Soissonsa
in Remígĳa iz Reimsa.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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7. V Lyonu (v Galĳi), spomin svetega Viatórja, lektorja, ki je bil učenec in služabnik svetega Justa, lyonskega škofa, kateremu je sledil v egiptovsko puščavo in
v smrt.
8.* Pri Trierju (v Avstrázĳi, v današnji Nemčĳi), sveti Vendelín, puščavnik.
9.* V Marseilleu [marséju] (v Provansi v Galĳi), sveti Mavrónt, škof, ki je bil tudi
opat samostana Svetega Viktorja.
10.* V Cortoni [kortóni] (v Etrúrĳi), blaženi Peter Capucci [kapúči], duhovnik
iz Reda pridigarjev (dominikancev), ki se je, ob premišljevanju o smrti samega
sebe, usmeril k nebeškim stvarem in s pogostimi pridigami opominjal vernike,
da ne bi padli v večno smrt.
11. V Seulu (v Koreji), sveti Peter Yu Tae-ch‘ol, mučenec, star trinajst let, ki je
vzpodbujal sojetnike v ječi k prenašanju mučenja in, pretepen s stotimi udarci
bičev, je slednjič dovršil mučeništvo zadavljen z vrvjo.
12.* V vasi Belencito [belensítu] (pri Medellinu v Kolumbĳi), blažena Lávra od
svete Katarine Sienske Montoya y Upeguí [montoja i upegí], devica, ki se je podala oznanjat evangelĳ med domačimi ljudstvi za večjo Božjo čast, ker še niso
poznali Kristusove vere. Ustanovila je Kongregacĳo misĳonskih sester Brezmadežne Marĳe in svete Katarine Sienske.
******
13. V Óstĳi, spomin svetega Asterĳa, duhovnika in mučenca, ki je bil mučen pod
cesarjem Aleksandrom, kakor beremo v delih papeža Kalista.
14. V Livónĳi, trpljenje svetega Bertolda, škofa, ki je bil menih v Luki, in katerega je papež Honorĳ III. poslal oznanjat evangelĳ. Tam je resničnost vere potrdil
z lastno krvjo.
15. Na Portugalskem, spomin svetega Alana, meniha, ki ga je poslal sveti Bernard, ter je s svojo svetostjo ovenčal samostan Tarrouca.

22. �������
1. Spomin svetega Marka, jeruzalemskega škofa, ki je prvi izmed poganov prejel oblast v Cerkvi svetega mesta, katero je, razpršeno zaradi nasilja, začel zbirati z vero in s svojo dejavnostjo.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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2. V Hierapolisu (v Frígĳi, v današnji Turčĳi), sveti Abércĳ, škof, katerega je baje
kot učenca Kristusa Dobrega Pastirja, vera vodila na tuje po različnih pokrajinah
in ga hranila z mistično hrano.
3. V Adrianopolu (v Trákĳi, v današnji Turčĳi), sveta mučenca Filip, heraklejski
škof, in Hermét, diakon, od katerih je prvi ob začetku preganjanja cesarja Dioklecĳana moral zapreti cerkev in pokazati vse posode in svoje knjige. Ko je rekel
predsedniku Justinu, da se mu to, kar je zahteval, ne spodobi dati, in tudi ne njemu sprejeti, je bil po ječi in bičanju z diakonom v ognju sežgan.
4. V Rouenu [ruánu] (v lyonski Galĳi, danes v Francĳi), sveti Mallón, škof, ki je
baje v tem mestu oznanjal krščansko vero in ustanovil škoﬁjski sedež.
5.* Na ozemlju Besançon [besansón] (v Francĳi), sveti Valérĳ, diakon škoﬁje
v Langresu, umorjen od poganov.
6.* V pokrajini Chalons [šalón] (v Névstrĳi), sveti Lupéncĳ, opat bazilike Gabalov svetega Priváta, ki je mnogo in po krivici trpel, ter bil obglavljen od Inocéncĳa, grofa tega mesta.
7.* V Auchu [óšu] (v Akvitánĳi), sveti Leotádĳ, škof.
8.* V samostanu Berceti [berčéti] (v Lombardíji), sveti Moderán, opat, nekoč škof
v Rennesu v Bretánji, znamenit po ljubezni in pobožnosti do svetih krajev.
9.* Na ozemlju Nantesa [nánta] (v Bretánji), sveti Benedikt, ki je živel kot puščavnik v Mezieresu.
10. V Huesci [uéski] (v Aragónĳi na Španskem), sveti devici in mučenki: Nunilón in Alódĳa, rojeni od nevernega očeta, toda od matere poučene v krščanskem
nauku. Ker sta odklonili, da bi zavrgli vero v Kristusa, sta po dolgotrajni ječi na
ukaz 'Abd ar-Rahmana II., kordobskega kralja, padli pod udarcem meča.
11. V Fiesoli (v Toskani), sveti Donat Škotski, škof, ki je bil slaven po znanju in
pobožnosti, ter je romal iz Irske v Rim. Dan je bil ljudstvu tega mesta kot odličen pastir.
******
12. V Jeruzalemu, spomin svete Marĳe Salome, ki je oskrbela Gospodov pogreb.
13. V Odrinu, spomin svetih mučencev: škofa Filipa, duhovnika Severa in Hermetisa pod cesarjem Julĳanom Odpadnikom.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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14. V Bellevauxu [belvóju], spomin svetega Viganda, priorja v Waldsassenu,
moža čudovite svetosti.
15. V Villersu [vĳéru], spomin svetega brata Henrika, znamenitega zaradi premišljevanja.

23. �������
1. Pri obrežju Donave (v ogrskem kraljestvu), sveti Janez Kapistrán, duhovnik iz
Reda manjših bratov, ki se je boril za redovno disciplino in deloval skoraj po vsej
Evropi, da je utrjeval vero in katoliške navade. Z gorečnostjo svojega vzpodbujanja in molitev je vzdrževal verno ljudstvo in se posvečal obrambi svobode
kristjanov. Pri kraju Ujlak je slednjič v umrl.
2. Blizu Cadiza [kádisa] (v Andalúzĳi na Španskem), sveta Servánd in Germán,
mučenca v preganjanju cesarja Dioklecĳana. Bila sta bičana, zaprta v umazano
ječo, trpela glad in žejo, prehodila dolgotrajno pot, nazadnje pa so ju z mečem
obglavili. German leži pokopan v Méridi, Servand pa v Sevilli [sevílji].
3. V Perzĳi, sveta mučenca Janez, škof, in Jakob, duhovnik, ki sta bila vržena
v ječo pod kraljem Šápurom II. in po enem letu dovršila boj z mečem.
4. V Antiohĳi (v Sirĳi), sveti Teodorét, duhovnik in mučenec, ki je bil baje od
brezbožnega Julĳána, grofa Vzhoda, ujet in odpeljan k mučenju, ker je vztrajal
v pričevanju za Kristusa.
5. V Kölnu (na Nemškem), spomin svetega Severína, škofa, hvalevrednega po
vseh krepostih.
6.* V Pávĳi (v Ligúrĳi), spomin svetega Severína Boécĳa, mučenca, preslavnega
zaradi učenosti in spisov, katerega so zadržali v ječi. Napisal je traktat o tolažbi
ﬁlozoﬁje in v vsem služil Bogu vse do smrti, prizadejane od kralja Teodoríha.
7.* V Sirakúzah (na Sicílĳi), sveti Janez, škof, katerega življenje, pravičnost, modrost, koristnost nasvetov in skrb za cerkvene zadeve je hvalil sveti papež Gregor Veliki.
8. V Rouenu [ruánu] (v Névstrĳi, danes v Francĳi), sveti Róman, škof, ki je do tal
porušil poganske templje, ki so bili v mestu še zelo obiskani. Spodbujal je dobre
k boljšemu in se trudil, da je klical slabe od slabega.
9. V pokrajini Herbauge [erbódž] (pri Poitiersu [puatĳéju] v Akvitánĳi, v Galĳi),
sveti Benedikt, duhovnik.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.

Oktober

485

10. V Carigradu, sveti Ignacĳ, škof, ki je karal cesarja Barda, ker je zapustil ženo.
Od njega je trpel krivice in bil izgnan v pregnanstvo, toda od papeža Nikolaja I.
rehabilitiran, se je vrnil in se slednjič v miru odpočil.
11.* V Ramsey-ju [rémzĳu] (na Angleškem), sveta Etelﬂéda, ki je bila od otroštva Bogu posvečena in ko je postala opatinja v Ethelwóldu, samostanu od očeta ustanovljenem, ga je odlično vodila do starosti.
12.* V Campuglianu [kampuljánu] (v Toskani), sveti Allúcĳ, pravi ljubitelj miru,
oskrbnik revežev in romarjev ter osvoboditelj jetnikov.
13.* V Mantovi (v Lombardíji), blaženi Janez Bon, puščavnik. Ko ga je mati zapustila, je kot mladenič vadil veščino metanja kopja in igralištva, ter taval po
različnih pokrajinah Italĳe. Toda pri štiridesetih letih je težko zbolel in se Gospodu zaobljubil, da bo zapustil svet in se vsega izročil Kristusu in Cerkvi s pokoro
in ljubeznĳo. Ustanovil je Kongregacĳo pod Pravilom svetega Avguština.
14.* V Milanu (ravno tako v Lombardíji), blaženi Janez Angeli [andžéli] Porro,
duhovnik iz Reda služabnikov Marĳe (servitov), ki je kot samostanski prior vse
praznične dneve stal pri cerkvenih vratih ali hodil po vaseh in zbiral dečke, da
jih je poučeval krščanski nauk.
15.* V Yorku (na Angleškem), blaženi Tomaž Thwing [tving], duhovnik in mučenec, ki je bil krivično obtožen zločina zarote. Bil je na ukaz kralja Karla II. obešen na vrv in je strahovito razrezan dosegel palmo mučeništva.
16.* V Valencienni (v Galĳi), blažene Marĳa Klotílda Angela od svetega Frančiška Bórgia (Klotílda Jožefa) Paillot [peljó] in pet tovarišic, devic in mučenk, ki so
bile, kot posvečene Bogu, v času francoske revolucĳe, obsojene na obglavljenje
zaradi sovraštva do vere. Pobožno so pristopile k mučilu, ob občudovanju ljudstva.
17. V mestu Tho-Đuc (v Vietnamu), sveti Pavel Tong Viet Buong, mučenec, ki je
umrl kot vojak zaradi Kristusa, pod cesarjem Minh Mang.
18.* V Reimsu [rejmu] (v Galĳi), blaženi Arnold (Julĳan Nikolaj) Rèche [réš],
brat Šolskih krščanskih učiteljev, ki je bil v vsem poslušen Svetemu Duhu, varoval je mladeniče z vsem trudom, vedno marljiv v molitvi.
19.* Pri Ciudad Realu [sĳudád reálu] na Španskem, blaženi mučenci: Hildefóns
García [garsíja] in Justinĳan Cuesta [kuésta], duhovnika, in redovniki: Evfrázĳ
de Celis, Honorín Carracedo [karasédo], Tomaž Cuartero in Jožef Marĳa Cuartero [kuartéro], iz Kongregacĳe pasĳonistov, ki so bilo ob divjem preganjanju vere
umorjeni svinčenimi biči zaradi Kristusa in Cerkve.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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20.* V kraju imenovanem El Saler (blizu Valencĳe, ravno tako na Španskem),
blaženi Leonárd Olivera Buera, duhovnik in mučenec, ki je v času istega verskega preganjanja posnemal Kristusovo trpljenje in je zaslužil doseči večno plačilo.
21.* V mestu Benimaclet [benimaklét] (ravno tako v pokrajini Valencĳi na Španskem), blaženi mučenci in redovniki iz Reda šolskih krščanskih bratov: Ambrož
Leon (Peter) Lorente Vicente, Floréncĳ Martin (Alvár) Ibáňez Lázaro [ibánjes lásaro] in Honorát (Andrej) Zorraquino Herrero [sorakíno eréro], ki so v istem viharju prelili kri za Kristusa.
******
22. V Klervoju, spomin blaženega Gauzelina, meniha, ki se je dolgo vadil v svetem življenju in si je v svojem srcu z gorečnostjo napravil pot, po kateri je, po štirinajstih letih svojega spreobrnjenja, dospel h Gospodu.
24. Na gori svete Walbúrge, spomin blažene Rihmúnde, device, ki je v redovni
obleki svetega Frančiška s svojim duhom prebivala v nebesih.

24. �������
1. Sveti Anton Marĳa Claret [klaret], škof, ko je bil posvečen v duhovnika, je
v več letih prehodil katalonsko deželo Španĳe in pridigal. Ustanovil je družbo
misĳonarjev Sinov Brezmadežnega Srca Blažene Device Marĳe in ko je postal
škof na otoku svetega Jakoba na otoku Kubi, je bil zelo zaslužen za rešitev duš.
Ko se je vrnil v Španĳo, je še mnogo pretrpel za Cerkev in je kot izgnanec umrl
pri cistercĳanskih menihih Fontfroide [fónfruá] blizu Narbone v Južni Francĳi.
2. V Hierapolisu (v Frígĳi, v današnji Turčĳi), sveta mučenca: Kiríak in Klavdiján.
3. V Carigradu, sveti Prokl, škof, ki je Blaženo Marĳo Bogorodico stalno oznanjal in je v zmagoslavnem sprevodu vrnil telo svetega Janeza Zlatoustega mestu
iz izgnanstva, ter je na ekumenskem koncilu v Halcedonu zaslužil, da se imenuje Veliki.
4. V Nagrani (v Arabĳi), trpljenje svetega Aréta, kneza onega mesta, in njegovih
štiriintridesetih tovarišev, v času cesarja Justina, pod kraljem homeritancev Dú
Nuwás ali Dun‘an.
5.* Pri Toursu [túru] (v Névstrĳi), sveti Senóh, duhovnik, ki je na starih razvalinah ustanovil samostan, s stalnim bedenjem in molitvĳo in ljubeznĳo do služabnikov.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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6.* V samostanu Vertou [vertú] (v pokrajini Retz, v Galĳi), sveti Martin, diakon
in opat, katerega je škof sveti Feliks iz Nantesa [nánta] poslal spreobračat pogane tiste pokrajine.
7. Pri Tongrenu (na Brabantskem v današnji Belgĳi), sveti Evergísl, škof in mučenec v Kölnu. Umrl je preboden od roparjev na poti v Poitiersu [puatĳéju], ko
je opravljal pastoralno službo.
8. V Bretánji (v Francĳi), sveti Maglórĳ, učenec svetega Iltúta, ki je baje sledil
svetemu Samsónu, dolénskemu škofu, in je živel v samoti otoka Sark.
9.* V Coutancesu [kutánsu] (v Névstrĳi), sveti Fromúnd, škof, ki je ustanovil
nunski samostan pri Hamu in je vršil pastoralno službo v ljubezni do Gospoda.
10. V Huéuju (v Vietnamu), sveti Jožef Le Đang Thi, mučenec, stotnik, ki je bil
zadržan v ječi, ker je bil kristjan. Pri mučenju je pričeval za vero med sojetniki,
od katere se ni nikdar umaknil. Slednjič je bil pod cesarjem Tu Đuc-om zadavljen.
11.* V Comu [kómu] (v Italĳi), blaženi Alojzĳ Guanella, duhovnik, ki je ustanovil Kongregacĳo služabnikov od Ljubezni in Hčera od svete Marĳe Previdnosti,
da bi pomagal v potrebah revnim in zapuščenim in pospeševal njihovo zveličanje.
12.* V Ronchu [rónku] (pri reki Adige, v veronski pokrajini v Italĳi), blaženi Jožef Baldo, duhovnik. Zaposlen s pastoralnim delom je ustanovil Kongregacĳo
malih hčera od svetega Jožefa, v pomoč starčkom in bolnikom pa tudi za vzgojo otrok in mladeničev.
******
13. V Venúsĳi (v Apúlĳi), rojstni dan za nebesa svetih mučencev: škofa Feliksa,
duhovnikov Andakta in Januarĳa, lektorjev Fortunata in Septima, ki so po dolgem mučenju v zaporih in sponah v Afriki in Sicílĳi, nazadnje z mečem končali
svoje življenje. Od teh je Feliks umrl deviške smrti, star šestinpetdeset let.
14. V Nikomedíji, spomin svetega Vitála, mučenca, in njegovih tovarišev.
15. V Sitoju, spomin blaženega Mansueta, ki je umirajoč v prikazni napovedal
našemu očetu svetemu Štefanu prihodnji razvoj reda.
16. V Grandselvi, spomin blaženega Bernarda, meniha, ki je v oskrbovališču
stregel ubožcem kot Kristusu samemu in je bil vreden, da je samega Kralja angelov občudoval v njegovi podobi.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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25. �������
1. V Rimu na Trasónskem pokopališču na Novi Salárĳski cesti, sveta mučenca:
Krizánt in Daríja, katere hvali papež Damaz.
2. V Soissonsu [suasónu] (v belgĳski Galĳi), sveta Krispín in Krispinĳán, mučenca.
3. V Firencah (v Etrúrĳi), sveti Miniát, mučenec.
4. V Perigueuxu [perigéju] (v Akvitánĳi, v današnji Francĳi), sveti Frontón, ki je
baje prvi oznanjal evangelĳ v tem mestu.
5. V Carigradu, sveta: Martírĳ, subdiakon, in Marcĳán, kantor, ki sta bila umorjena od arĳancev pod cesarjem Konstancĳem.
6. V Brescii [brešji] (na Beneškem), sveti Gavdéncĳ, škof, katerega je posvetil
sveti Ambrož. Bil je v nauku in kreposti izvrsten med voditelji svoje starosti.
Učil je svoje ljudstvo z besedo in pisanjem, ter zgradil baziliko, ki jo je imenoval
Koncil svetnikov.
7. Na ozemlju Javols [džavól] (v Galĳi), sveti Hilárĳ, škof v Mendi.
8.* V pokrajini Segóvia (na Španskem), sveti Frukt, ki je živel v hudi votlini.
9.* V Pécsu (na Madžarskem), sveti Maver, škof, ki je skoraj vse življenje preživel kot šolnik, slednjič pa kot menih in kot opat v samostanu Svetega Martina.
10.* V Vicu [víku] (v Katalónĳi), sveti Bernard Calbó [kalvó], škof, ki je opustil
službo sodnika in postal opat najprej pri cistercĳanih, nato je bil izvoljen za vicenskega škofa in je stalno pospeševal pravi nauk.
11.* V Borgu Sant Antonio (v Piemontu), prenos blaženega Tadeja Machar, škofa v Corku [korku] in v Cloyni [klojni] na Irskem, ki je odstopil, ker je trpel zavist mogočnih in se med potjo v Rim preselil v nebesa.
12.* V mestu Nules (blizu Tortose na Španskem), blaženi Rekaréd Centelles [sentéles] Abad, duhovnik in mučenec iz Bratstva duhovnikov, škoﬁjskih delavcev,
ki je bil med preganjanjem Cerkve umorjen pri vratih pokopališča zaradi sovraštva do duhovništva.
13.* V Alzíri (v pokrajini Valencĳi, ravno tako na Španskem), blažene mučenke:
Marĳa Terezĳa Ferragud Roig in njena hči Marĳa od Jezusa (Vincencĳa), Marĳa
Veronika (Joahima), Marĳa Felicita Masiá Ferragud, device iz Reda Klaris kapu… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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cink, in Jožefa od Očiščevanja (Rajmúnda) Masiá Ferragud, devica iz Reda bosonogih Avguštink, ki so bile ob istem viharju zaradi pričevanja za Kristusa ovenčane.
******
14. V Rimu, rojstni dan za nebesa šestinštiridesetih vojakov, ki jih je istočasno krstil papež Dionízĳ. Na povelje cesarja Klavdĳa so bili takoj obglavljeni in pokopani na Salárĳski cesti, kjer počivajo tudi drugi mučenci, stoenaindvajset po številu, med katerimi so bili štirje Kristusovi vojaki: Teodózĳ, Lúcĳ, Marko in Peter.
15. V Nemčĳi, mučeništvo blaženega opata in setihenbekenških menihov, ki so
jih umorili krivoverci. Ravno tam spomin drugih šestinštiridesetih menihov,
mučencev.
16. Na Zlatem polju (na Luxemburškem), pogreb častitega Dionizĳa, opata iz
Klervoja, čigar mladostna gorečnost se je v starosti obnovila kakor orlu.

26. �������
1. V Nikomedíji (v Bitínĳi, v današnji Turčĳi), sveta mučenca: Lucĳán in Marciján, ki sta bila baje pod cesarjem Décĳem na ukaz prokonzula Sabína z ognjem
umorjena.
2. V Kartágini (v današnji Tunizĳi), spomin svetega Rogacĳána, duhovnika, kateremu je sveti Ciprĳan izročil v vodstvo škoﬁjo v Kartágini, in ki je skupaj s svetim Felicíssimom trpel zaradi Kristusovega imena težave in ječe.
3.* V Strasbourgu [štrásburku] (v Alzácĳi, v današnji Nemčĳi), sveti Amánd, ki
je bil baje prvi škof tega mesta.
4. V Narboni (pri obali južne Galĳe), sveti Rústik, škof. Ko je mislil odložiti službo in živeti v tihoti, ga je papež sveti Leon Veliki okrepil z milostjo stanovitnosti. Tako okrepljen je ostal pri zaupanemu delu in sprejetem trudu.
5.* Pri Angoulemi [angulémi] (v Akvitánĳi), spomin svetega Aptónĳa, škofa.
6.* V Lastinghamu [lestinghemu] (v Northúmbrĳi), sveti Cedda, brat svetega
Ceádda, ki je bil posvečen od svetega Finána za škofa vzhodnih Saksov in je
med njimi skrbel za temelje Cerkve.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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7.* V Hexhamu [heksemu] (ravno tako v Northúmbrĳi), sveti Eáta, škof, zelo
ljubezniv in preprost mož, ki je vodil več samostanov, pa tudi več Cerkva, dokler
se ni vrnil vAidan. Kot opat in tudi kot škof ni nikoli opustil asketsko življenje.
8.* V Metzu (v Avstrázĳi, danes v Francĳi), sveti Sigebáld, škof, ustanovitelj
mnogih samostanov.
9.* V samostanu Heresfeld (na Nemškem), smrt svetega Wi�a ali Albuína, prvega škofa škoﬁje Büraburg [biraburk], po narodnosti Angleža, ki je bil od svetega Bonifacĳa z drugimi poklican in poslan v Hessen, da bi tam sejal semena božje besede.
10.* Na Škotskem, sveti Beán, škof v Mortlachu.
11. V Pávĳi (v Lombardíji), sveti Fulk, škof, po rodu Škot, miroljuben mož, zelo
vdan dejavnostim in ljubezni.
12.* V Reggiu [rédžĳu] (v Emílĳi), blaženi Damian Furcheri, duhovnik iz Reda
pridigarjev (dominikancev), odličen oznanjevalec evangelĳa.
13.* V Ravellu (pri Amalﬁ v Kampánĳi), blaženi Bonaventura da Potenza, duhovnik iz Reda manjših bratov Konventualov, ki se je odlikoval po pokorščini in
ljubezni do vseh.
******
14. V Rimu, spomin svetega Evarísta, papeža in mučenca, ki je božjo Cerkev
z lastno krvjo poškropil pod cesarjem Hadrĳanom.
15. V pokrajini Leódium, spomin blaženega Janeza, opata alnénskega, ki je bil
zaradi pravičnosti umorjen z nekaj svojimi menihi.
17. V Savóji, spomin blaženega Bernarda, škofa, ki je bil poklican na sedež v Mauriani in je naš Red, v katerem je napravil svete zaobljube, ovenčal z mnogimi
čudeži.
18. V Španĳi, spomin blaženega Kóngana Surjenskega, ki ga je spreobrnil sveti
Malahĳa in je slovel zaradi svoje učenosti, svetega življenja in po znamenjih.

27. �������
1. V Rimu, sveti Evaríst, papež, ki je kot četrti po blaženem Petru vodil rimsko
Cerkev pod cesarjem Trajánom.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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2. Pri Smirni (v provinci Azĳa, v današnji Turčĳi), sveti Traséa, škof in mučenec
v Iceklu v Frígĳi.
3.* V Clermont-Ferrandu [klermón feránu] (v Akvitánĳi, danes v Francĳi), sveti
Namátĳ, škof, ki je zgradil stolno cerkev.
4. V Neaplju (v Kampánĳi), smrt svetega Gaudiósa, škofa, ki je baje prišel v Kampánĳo iz Abitína zaradi preganjanja Vandalov ter se odpočil na svetem mestu
v samostanu.
5.* Na otoku Iona (na Škotskem), sveti Oterán, menih, ki je bil prvi med učenci
svetega Kolúmba.
6.* V Vicenzi [vičenci] (na Beneškem), spomin blaženega Jerneja de Bregántia,
škofa iz Reda pridigarjev (dominikancev), ki je ustanovil v tem mestu v obrambo katoliške vere in za svobodo Cerkve Vojaško službo Jezusa Kristusa.
7.* V mestu Paterna (v pokrajini Valencĳi na Španskem), blaženi Salvátor Mollar Ventura, redovnik in mučenec iz Reda manjših bratov, ki je v času preganjanja vere zaslužil biti odkupljen v Kristusovi krvi kot zvesti učenec.
******
8. V mestu Abula (v Španĳi), mučeništvo svetih: Vincencĳa, Sabine in Krištéte,
ki so jih najprej tako močno razpeli na natezalnici, da so vsi členi njihovih udov
popokali. Nato so njihove glave položili na kamenje in tako dolgo tolkli z močnimi cepci, da so se možgani razsuli, ter so tako dopolnili mučeništvo na povelje namestnika Dacĳana.
9. V Eberbachu (v Nemčĳi), spomin blaženega Mefrída, priorja, moža, ki je zelo
slovel po pobožnosti, modrosti in daru prerokovanja.
10. V mestu Boulencourt [bulenkúr] (v Kampánĳi), pogreb blažene Emeline, device, ki se je v najbolj pusti puščavi odlikovala po vzdržnosti in neverjetni strogosti življenja, ter po daru prerokovanja.
11. V silvaneškem parku Dominarum, spomin častitljive Katarine, redovnice, ki
je imela svoj razum v sužnosti in pokorščini do Kristusa, ter je bila kot pametna
devica pripuščena k njegovi ženitnini.

28. �������
1. Praznik svetih apostolov: Simona in Juda, od katerih je bil prvi Kananejec ali
»Gorečnik« imenovan; drugi pa tudi Tadej, Jakobov sin. Pri zadnji večerji je pro… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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sil Gospoda za njegovo razodetje, kateremu je odgovoril: »Če me kdo ljubi, bo
ohranil moje besede in moj Oče ga bo ljubil in bova k njemu prišla in pri njem
prebivala«.
2. V Mainzu (v današnji Nemčĳi), sveti Ferrútĳ, mučenec, ki je zapustil vojaško
službo, da bi bolj svobodno in bolj primerno služil Kristusu in je baje umrl kot
mučenec.
3. Pri Comu [kómu] (v Ligúrĳi), sveti Fidélis, mučenec.
4. V Ávili (na Španskem), trpljenje svetih mučencev: Vincéncĳa, Sabíne in Kristéte, ki so zbežali iz Talavere de la Reina v to mesto in bili kruto umorjeni.
5.* V Thiersu [tĳéru] (v Akvitánĳi, danes Francĳi), sveti Genésĳ, ki se slavi, da se
je, po mučeništvu, belo oblečen preselil iz tega sveta.
6. V Amiensu (v Névstrĳi v Galĳi), sveti Sálvĳ, škof, ki je bil vdan božjih študijem od rane mladosti in okrašen z neomadeževanim življenjem.
7. V Meauxu [móju] (ravno tako v Névstrĳi), sveti Farón, škof, ki je bil najprej
družabnik kralja. Pritegnjen od svete Fare, njegove sestre k službi Bogu, je prepričal svojo ženo, da si je nadela redovniški pajčolan, ker si je sam zaželel duhovništvo. Ko je bil poklican k pastoralni službi, je obdaroval Cerkev z velikimi
darovi, ustanavljal župnĳe in pospeševal samostane.
8.* V Annecy-ju [anesĳu] (v Savóji), spomin svetega Germána, opata, ki je ustanovil in vodil talloireski priorat, znan po ljubezni do samote.
9. V provinci Fu-jian (na Kitajskem), sveti mučenci: Frančišek Serrano, škof, in
Joahim Royo, Janez Alcober [alkobér] in Frančišek Díaz del Rincón [rinkón], duhovniki iz Reda pridigarjev (dominikancev), ki so potrdili z istim trpljenjem isto
vero.
10. V pokrajini Cho-Ra (v Vietnamu), sveti Janez Đat, duhovnik in mučenec, obglavljen zaradi Kristusa.
11. V vasi Ejutla [ehútla] (v Mehiki), sveti Roderík Aguilar [agulár], duhovnik
in mučenec, ki je bil v krutem preganjanju od vojakov obešen na drevo in tako
slavno dovršil mučeništvo, ki si ga je želel.
12.* Pri Alziri [alsíri] (v pokrajini Valencĳi na Španskem), blaženi Salvátor Damiján Enguix Garés, mučenec, družinski oče, ki je v času preganjanja dovršil boj
za vero.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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13.* V vasi Gilet [hilét] (v isti pokrajini na Španskem), blaženi Jožef Ruiz Bruixola [ruís bruisóla], duhovnik in mučenec, ki je v istem preganjanju pred vsemogočnim Bogom zaslužil palmo zmage.
******
14. V Rimu, spomin svete Cirile, device, hčerke cesarja Décĳa, ki je bila pod vladarjem Klavdĳem zadavljena in umorjena z mečem.
15. V Parizu, prenos svete Genovéfe, device.
16. V Villersu [vĳéru], spomin blaženega brata Egbérta, ki se je v bolezni odlikoval v potrpežljivosti in je posnemal velike svete očete.
17. V Ebori (na Portugalskem), spomin blažene Brioláje, device, ki si je zaslužila
nebeška videnja z občudovanja vrednim držanjem molka.

29. �������
1. V Kartágini (v današnji Turčĳi), sveti Felicĳán, mučenec.
2. Spomin svetega Narcísa, jeruzalemskega škofa, hvalevrednega zaradi svetosti, potrpežljivosti in vere, ki je soglašal s svetim papežem Viktorjem glede
časa praznovanja Velike noči. Trdil je, da se ne sme nobeno drugo nedeljo slaviti skrivnost vstajenja Gospodovega in se je kot starček, star stosedem let, preselil h Gospodu.
3. V Vercelli-ju [verčelĳu] (v Ligúrĳi), sveti Honorát, škof, v samostanu učenec
svetega Evzébĳa in tovariš v ječi. Imel je kot drugi ta sedež po učitelju, ki ga je
poučeval v pravi veri in bil vreden podeliti sveto popotnico svetemu Ambrožu,
ko je umiral.
4. V Sidónu v Fenícĳi (v današnjem Libanonu), sveti Zenóbĳ, duhovnik, ki je ob
ostrem preganjanju pod cesarjem Dioklecĳanom druge vzpodbujal k mučeništvu in bil sam ovenčan z mučeništvom.
5. V Edessi (v antični Sirĳi, v Mezopotámĳi), sveti Abraham, puščavnik, katerega dela je popisal diakon sveti Efrem.
6. Na viennskem ozemlju v Galĳi, sveti Teodárĳ, opat, učenec svetega Cesárĳa iz
Arlesa. Ustanovil je celice za menihe in bil od škofa postavljen za božjega oznanjevalca in duhovnika penitenciarĳa za vse ljudstvo mesta.
7.* V Galway-ju [gelveju] (na Irskem), sveti Kolmán, škof.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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8.* V Moutiers-en-Fagni [mutiér án fánj] (v pokrajini Cambrai [kambré] v Névstrĳi), sveti Dodón, opat, ki je kot predstojnik wallerskega samostana raje živel
puščavniško življenje.
9.* V Secondiglianu [sekondiljánu] (blizu Neaplja v Italĳi), blaženi Kajetán Errico, duhovnik, ki je z vsem trudom pospeševal duhovne vaje in premišljevanje
o evharistĳi, da je pridobival duše za Kristusa. Zaradi tega je tudi ustanovil Misĳonarje svetih Src Jezusa in Marĳe.
******
10. V neapeljskem okraju, spomin svetih mučencev: Hiacinta, Kvinta, Felicĳana
in Lucĳa.
11. V Klervoju, spomin blaženega Petra, meniha, ki ga prištevajo med odlične
učence svetega očeta Bernarda.
12. V Rameji (v Belgĳi), spomin blažene Ide, device, ki je trpela zaradi božjih
reči, ki jih je tudi izvrševala, ter je bila znamenita zaradi daru prerokovanja.

30. �������
1. V Sirakúzah (na Sicílĳi), sveti Marcĳán, ki je bil baje prvi škof tega mesta.
2. Spomin svetega Serapióna, antiohĳskega škofa, zelo slavnega po učenosti in
nauku, ki je zapustil močan in dober glas svetosti.
3. V Aleksandrĳi (v Egiptu), sveta Evtrópĳa, mučenka, ki ni hotela zatajiti Kristusa in je strašno mučena izročila dušo.
4. V Tangeru (v severni Mavretánĳi, v današnjem Maroku), trpljenje svetega
stotnika Marcéla, ki je na rojstni dan cesarja, ko so vsi žrtvovali, odvrgel vojaški
pas, orožje in samo centurĳansko palico. Z znamenji je priznal, da je kristjan in
da ne more več primerno slediti vojaški prisegi, ampak samo Jezusu Kristusu.
Zaradi tega je dovršil mučeništvo z obglavljenjem.
5. V Leonu (na Španskem), sveti mučenci: Klávdĳ, Lupércĳ in Viktórĳ, ki so trpeli ob Dioklecĳanovem preganjanju zaradi Kristusovega imena.
6. V Cumi (v Kampánĳi), sveti Máksim, mučenec.
7. V Capui [kápuji] (ravno tako v Kampánĳi), sveti Germán, škof, o katerem je
pisal sveti papež Gregor Veliki.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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8. V Potenzi [poténci], sveti Gerárd, škof.
9.* V Furlanĳi (na Beneškem), blažena Benvenúta Boiani, devica, sestra od Pokore svetega Dominika, ki se je vsa posvetila molitvi in spokornosti.
10.* V Winchestru [vinčestru] (na Angleškem), blaženi Janez Slade [slejd], mučenec, ki je bil zaradi zanikanega gospostva kraljice Elizabete I. v duhovnih zadevah, obešen in strašno razsekan.
11.* V Limericku [limeriku] (na Irskem), trpljenje blaženega Terentĳa Alberta
O‘Brien [ou brájen], škofa in mučenca, iz Reda pridigarjev (dominikancev), ki
je bil postavljen za predstojnika škoﬁje v Emly-ju. Posvečeval se je skrbi za od
kuge trpeče, toda bil je prĳet od vojakov pod oblastjo Oliverja Cromwella [kroumvela] in bil odpeljan k mučilu, zaradi sovraštva do duhovništva in katoliške
vere.
12.* V Acri [ákri] (v Kalábrĳi), blaženi Angel, duhovnik iz kapucinskega reda, ki
je neutrudno prehodil neapeljsko kraljestvo in oznanjal Božjo besedo s primernim govorom za preproste.
13.* V Angersu [anžéru] (v Galĳi), blaženi Janez Mihael Langevin, duhovnik in
mučenec, obglavljen zaradi duhovništva, kot prvi iz vrste skoraj sto mož in žena,
ki so med francosko revolucĳo ostali enodušni in neustrašeni, stanovitni v Kristusovi veri vse do smrti.
14.* V mestu Dolinka (blizu Karagánde v Kazahstanu), blaženi Aleksĳ Zaryckyj,
duhovnik in mučenec, ki je bil odpeljan v času Bogu sovražne vlade v koncentracĳsko taborišče in po boju za vero dosegel večno življenje.
******
15. V mestu Cagliari [kalĳári] (na Sardínĳi), spomin svetega Saturnina, mučenca.
16. V mestu Toulouse [tulúz], prenos svetega Saturnina, škofa in mučenca.
17. V Villersu [vĳéru], spomin blaženega Rajnera, meniha in subdiakona, ki je sicer trpel raznovrstne bolezni in so ga mučile skušnjave, vendar se ni hotel ločiti
od družbe bratov, ter je bil pogosto povezan z nebeščani in se je preselil k njim
v veselju in zahvaljevanju.
18. Pri samostanu Sveti Ani v Ábuli (na Španskem), spomin častitljive Terezĳe,
device in opatinje, zelo slavne po rodu in čednostih.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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31. �������
1. V Aleksandrĳi (v Egiptu), sveti Epimáhĳ Pelusióta, mučenec, ki je v času preganjanja cesarja Décĳa, ko je videl,da je prefekt gnal kristjane k žrtvovanju malikom, poskušal podreti oltar. Zato je bil zgrabljen in razmesarjen, slednjič pa
z mečem obglavljen.
2. Na ozemlju današnje severne Francĳe, sveti Kvintín, mučenec iz senatorskih
vrst, ki je trpel pod cesarjem Maksimianom.
3.* Pri Fosses na Brabantskem (v Avstrázĳi, v današnji Belgĳi), sveti Foillán, duhovnik in opat, po narodnosti Irec, brat in tovariš svetega Furséja. Vedno zvest
samostanskim določilom, je ustanovil dvojni samostan v Fosses in Nivelles, namreč moški in ženski, med katerima je potoval in bil od roparjev umorjen.
4. V Milanu (v Lombardíji), sveti Antonín, škof, ki si je zelo prizadeval, da je
ugasnil arĳansko herezĳo med Langobardi.
5. V Regensburgu (na Bavarskem), sveti Wolfgang, škof, ki je, po službi učitelja
šole in po meniški zaobljubi, bil povišan na škofovski sedež. Vzpostavil je disciplino med klerom in ko je obiskal ozemlje Pupping je ponižno umrl.
6.* V Cahorsu [kaóru] (v Akvitánĳi), blaženi Krištof de Romaníola, duhovnik iz
Reda manjših bratov, ki je bil poslan od svetega Frančiška, in je, po mnogih trudih za rešitev duš, stoleten umrl.
7.* V Rietu (v Sabini), blaženi Tomaž de Floréntia Bellaci [belači], redovnik iz
Reda manjših bratov, ki je odpotoval v Sveto deželo in v Etiopĳo. Trpel je od nevernikov težave in ujetništvo zaradi Kristusa, slednjič, vrnjen v domovino, se je
v miru odpočil blizu sto let star.
8.* V Youghallu (na Irskem), blaženi Dominik Collins [kolins], redovnik in mučenec iz Družbe Jezusove, ki je bil dalje časa zaprt, stalno zasliševan, a je mučen
z mučili trdno priznaval katoliško vero, zato je obešen na vrv dopolnil mučeništvo.
9. V Palmi (na otoku Majórka), sveti Alfonz Rodríguez [rodríges], ki je bil, oropan žene, otrok in vsega premoženja, sprejet kot redovnik v Družbo Jezusovo.
Mnoga leta je vršil v kolegĳu službo vratarja, blestel je v ponižnosti, pokorščini
in stanovitnosti pod jarmom pokore.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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10.* V mestu Piotrków [pjotrkúv] Kujawski (na Poljskem), blaženi Leon Nowakowski, duhovnik in mučenec, ki je bil v času vojaške okupacĳe Poljske, zaradi
stalne obrambe vere pred Bogu sovražno oblastjo, s svinčenkami umorjen.
******
11. V Rimu, rojstni dan za nebesa blaženega Menezĳa, diakona, in njegove hčere
Lucĳe, device, ki sta bila na povelje Valerĳana in Galĳana petindvajsetega avgusta obglavljena, ker se nikakor nista dala odvrniti od Kristusove vere. Njun spomin se obhaja na dan, ko sta bili njuni telesi na slovesen način pokopani po blaženem Sikstu na Apĳski cesti.
12. Na Nemškem, spomin blaženega Apolonĳa, meniha, ki je bil štirideset let
tesno povezan s Kristusom in je pohitel k njemu.
13. Na Poljskem, spomin blaženega brata Ládislava, ki je s preprostim srcem služil Bogu, in s tem zaslužil, kakor pripoveduje izročilo, da je po smrti zraslo iz
njegovega srca drevo, na čigar listih je bila zapisana molitev angelovega čaščenja, ker se je v življenju mogel naučiti samo te molitve.
14. V Béchburi, spomin blažene Jute, device, ki se je po čudežu spreobrnila h
Kristusu in mu je bila v tem samostanu zvesto vdana.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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1. ��������
1. Slovesni praznik vseh svetih, ki so s Kristusom v slavi, v kateri se skupnega
praznika v njihovi družbi veselĳo nebesa. Njihov spomin časti sveta Cerkev na
zemlji, še na potovanju, da se ob njihovem zgledu vzpodbuja, veseli podpore in
nazadnje ovenča z zmago pred obličjem Božjega Veličastva za vso večnost.
2. V Terracini [teračíni] (pri obali Lácĳa), sveti Cezárĳ, diakon, in Julĳan, duhovnik, mučenca, od katerih so Cezarĳa v času cesarja Klavdĳa dolgo časa v ječi
mučili, potem pa obenem z Julĳanom zašili v vrečo in vrgli v morje.
3. V Dĳonu [dižónu] (v lyonski Galĳi, danes v Francĳi), sveti Benígnus, ki se časti kot duhovnik in mučenec. Sveti Polikarp ga je poslal oznanjat evangelĳ v Galĳo in ko ga je dal sodnik Terencĳ pod cesarjem Markom Avrelĳem z najhujšimi
mukami na mnoge načine trpinčiti, je nazadnje zapovedal njegov vrat z železnim drogom zmečkati in telo s sulicami prebosti.
4. V Clermont-Ferrandu [klerón feránu] (v Akvitánĳi, v današnji Francĳi), sveti
Avstremónĳ, škof, ki je, po pripovedovanju, v tem mestu oznanjal besedo zveličanja.
5. V Parizu (v lyonski Galĳi), sveti Marcél, škof.
6.* V pokrajini Bourges [búržu] (v Akvitánĳi), sveti Rómul, duhovnik in opat.
7. V Tivolu (v Lácĳu), sveti Severín, menih.
8. V Milanu (v Lombardíji), sveti Magnus, škof.
9. V Bayeuxu [bejóju] (v lyonski Galĳi), sveti Vigór, škof, ki je bil učenec svetega Vedasta.
10. V Angersu [anžéru] (v Névstrĳi), sveti Licínĳ, škof, kateremu je papež sveti
Gregor Veliki priporočil menihe, ki so šli v Anglĳo.
11. V Larchantu [laršánu] (v pokrajini Gatinais [gatiné], v Akvitánĳi), sveti Maturín, duhovnik.
12. Na ozemlju Therouanni [teruáni] (v današnji Francĳi), sveti Avdomár, ki je
bil že učenec svetega Evstázĳa, opata v Luxeuillu [likséju] . Ko je bil izvoljen za
škofa v Therouanni [teruáni], je pri njih obnovil krščansko vero.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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13.* V Borgu Sansepulcru [sansepúlkru] (v Umbrĳi), blaženi Rajner Aretíni, redovnik iz Reda manjših bratov, ki je blestel po ponižnosti, uboštvu in potrpežljivosti.
14.* V Lizboni (na Portugalskem), blaženi Nónĳ Alvarez Pereira, ki je bil najprej
postavljen v obrambo kraljestva, potem pa še zraven sprejet med brate oblate
v Karmeličanskem redu. Živel je revno in skrito življenje v Kristusu.
15.* V Šimabari (na Japonskem), blaženi mučenci: Peter Pavel Navarro, duhovnik, Dionizĳ Fujišima in Peter Onizuka Sandayu, redovnika, iz Jezusove Družbe, in Klement Kyuemon, ki so bili sežgani v ognju zaradi sovraštva do krščanske vere.
16. V mestu Hai Duong (v Vietnamu), sveti mučenci: Hieronim Hermosilla in
Valentin Berrio Ochoa, škofa, in Peter Almató Ribeira, duhovnik iz Reda pridigarjev (dominikancev), ki so bili na ukaz cesarja Tu Đuc obglavljeni.
17.* V Münchnu (na Bavarskem v Nemčĳi), blaženi Rupert Mayer, duhovnik iz
Družbe Jezusove, zelo prizadeven svetovalec vernikov, pomočnik ubogih in delavcev in pridigar Božje besede, je trpel preganjanje pod brezbožno vlado nacistov. Najprej je bil odpeljan v koncentracĳsko taborišče, od tod v samostan,
a brez kakšnegakoli stika z verniki.
18.* V mestu Mukačevo (v Ukrajini), blaženi Teodor Jurĳ Romzsa, škof in mučenec, ki je v času zatiranja vere zaslužil doseči slavno palmo zaradi neutrudljive
zvestobe, ohranjene do Cerkve.
******
19. Istega dne, rojstni dan za nebesa svete Marĳe, device, ki so jo kot deklo trpinčili s krutim bičanjem, razpeli na natezalnici in razmesarili z grebeni, ter je tako
dokončala mučeništvo.
20. V Poitiersu [puatĳéju], prenos svetega Hilarĳa, pričevalca, in posvečenje njegove cerkve.
21. Pri Salsedi na Sicílĳi, spomin blaženega Hermenegílda, meniha, ki je slovel
po delih svetosti in je vesel poromal h Kristusu.
22. Na Portugalskem (v Aranki), spomin blažene Spinele, nune, pri katere smrti
se je slišalo angelsko petje.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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1. Spomin vseh vernih pokojnih, s katerim blaga mati Cerkev, pozorna na vse
svoje sinove, ki se veselĳo v nebesih in jih že slavi s primernimi slavospevi, se
tudi trudi, da posreduje pri Bogu za duše vseh, ki so šli pred nami z znamenjem
vere in zaspali v upanju na vstajenje. Prav tako za vse, od začetka sveta, katerih
vera je samo Bogu znana, da bi se mogli, očiščeni od okužitve greha, veseliti gledanja večne blaženosti, ko stopĳo v družbo nebeških državljanov.
2. Spomin svetega Viktorína, ptujskega škofa v Panónĳi, ki je razlagal knjige sv
etega Pisma in izdal mnoge spise in je bil, ob preganjanju cesarja Dioklecĳana,
ovenčan z mučeništvom.
3. V Trstu (v Istri), sveti Just, mučenec.
4. V Sebasti (v Armenĳ)i, sveti mučenci: Kartérĳ, Stiríak, Tobíja, Eudóksĳ, Agápĳ
in tovariši, ki so bili, baje pod cesarjem Licínĳem, vrženi v plamene, ker so kot
vojaki vztrajali v veri v Kristusa.
5. V Perzĳi, sveti mučenci: Acíndin, Pegásĳ, A�ónĳ, Elpidífor, Anempodíst in
mnogi tovariši, ki so baje trpeli pod kraljem Šápurem II..
6. V Vienni (v lyonski Galĳi, danes v Francĳi), sveti Domnín, škof, ki se je trudil
za odkupovanje ujetnikov.
7. V Kiru (na ozemlju današnje Turčĳe), spomin svetega Marcĳána, puščavnika,
ki se je podal v kalcedonsko puščavo, kjer je živel v zelo tesni hišici, ob večerih
je jedel malo kruha z vodo, vendar je pred post postavljal bratsko ljubezen.
8. V samostanu Saint-Maurice-en-Valais [sén móris ánvalé] (v današnji Švici),
sveti Ambrož, opat, ki je bil najprej blizu Lyona oče samostana. Iz otoka Barbare je bil tja premeščen zaradi svoje kreposti, odlične vernosti. Tam je uvedel navado večne hvale.
9. Pri studencu v kraju Holywell [houlivel] (v Wallesu [veljzu]), sveta Winefrida,
devica, ki se slavi kot odlična nuna.
10. V Vienni (v Burgúndĳi), sveti Jurĳ, škof.
11. V Clairvaux-skem [klervójskem] samostanu (v Burgúndĳi), smrt svetega Malahĳa, downskega [daunskega] in connorskega [konorskega] škofa na Irskem, ki
je tam obnovil življenje Cerkve. Ko je potoval v Rim, je v Clairvaux-u [klervóju],
v navzočnosti svetega Bernarda, vrnil dušo Bogu.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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12.* V Mortagni [montánji] (v Normandíji), blažena Marjeta iz Lotaríngĳe, nekoč kneginja. Ko je postala vdova, je živela redovno življenje v samostanu Klaris, ki ga je sama zgradila.
13.* V Andoveru [endouveru] (v Hampshire [hempšíru] na angleški groﬁji), blaženi Janez Bodey [boudi], mučenec, ki je, kot učitelj iger, umrl obešen na vrv
z odprtim črevesjem, ker je zavračal oblast kraljice Elizabete I. v duhovnih rečeh.
14.* V Casali [kasali] (v Flamínĳi, v Italĳi), blaženi Pĳ od svetega Alojzĳa (Alojzĳ) Campidelli [kampideli], redovnik iz Kongregacĳe pasĳonistov, ki je kot mladenič silno zbolel in se popolnoma vdal v Božjo voljo.
******
15. Pri Laodiceji (v Sirĳi), spomin svetega Teodota, škofa, ki ni bil slaven samo
po besedah, ampak tudi po delih in krepostih.
16. V Šlézĳi, mučeništvo svetih menihov iz Grumaina, ki so od krivovercev prejeli palmo mučeništva.
17. V Španĳi, pogreb častitljivega Bernarda, ki je v redu menihov iz Calatrave
[kalatráve] tako služil Kristusu, da je s čistim srcem in telesom prišel k njemu,
medtem ko sta mu stala ob strani sveti Benedikt in sveti Bernard.
18. V Klervoju, prenos vseh svetnikov, ki so bili pokopani na starem pokopališču in so po rokah našega svetega očeta Bernarda pohiteli v nebesa.

3. ��������
1. Sveti Martin de Porres, redovnik iz Reda pridigarjev [dominikancev], ki je bil
rojen od črnske matere in španskega očeta in se je že v otroških letih, čeprav po
težavah zaradi stanja nezakonskega sina, naučil zdravniške znanosti, katero je
potem, ko je postal redovnik izvrševal v Limi v Peruju v prid ubogim. Predan
postu, pokori in molitvi je živel trdo in ponižno življenje, ki je izžarevalo ljubezen.
2. V Cezaréji (v Kapadókĳi, v današnji Turčĳi), sveti mučenci: Germán, Teóﬁl,
Ciril, Cezárĳ in Vital, ki so v Décĳevem preganjanju izvrstno prestali mučeništvo.
3.* V Agrigentu [agridžentu] (na Sicílĳi), sveti Libertín, škof in mučenec.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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4.* V pokrajini Lauragais [loragé] (v narbonenski Galĳi, danes v Francĳi), sveti
Pápul, ki se slavi kot mučenec.
5. V Viterbu, sveta mučenca: Valentín, duhovnik, in Hilarĳ, diakon.
6.* V Bretanji, sveti Guenaél, opat v Landevennecu.
7. V Rimu, spomin svete Silvĳe, matere svetega papeža Gregorĳa Velikega, ki je
pisno sam papež poročal, da je dosegla virhunec molitve in pokore, in bila drugim največji zgled.
8. V samostanu Hornbach (pri Strasbourgu [štrásburku], v Burgúndĳi), smrt
svetega Pirmína, škofa in opata v Reichenau [rajhenau], ki je evangeliziral Alamane in Bavarce, ustanovil mnoge samostane in sestavil knjigo o katekiziranju
nevednih učencev.
9. V samostanu Antidionu (v Bitínĳi, v današnji Turčĳi), sveti Joanícĳ, menih,
ki je po več kot dvajsetih letih zapustil vojaško službo z orožjem, živel samotno
življenje v različnih gozdovih Olimpa, ter je imel navado moliti s temi besedami: »Bog – moje upanje, Kristus – moje zatočišče, Sveti Duh – moj varuh«.
10.* V Alemu (v Flándrĳi, na današnjem Nizozemskem), smrt svete Odráde, device.
11. V Urgellu [urheljú] (v Katalónĳi na Španskem), sveti Ermegávdĳ, škof, od
preslavnih aristokratov, ki so obnovili Cerkev na osvobojenem ozemlju od Mavrov, sam pa je z lastnimi rokami gradil most.
12.* V Marsiki (v Abruzzu [abrucu]), sveti Berárd, škof, ki pri odpravljanju simonĳe obnovil disciplino klera, in sodeloval pri pomoči in obrambi revnih.
13.* V Cudotu [kidó] (v senski pokrajini v Galĳi), blažena Alpáida, devica, ki je
bila kot mladenka divje pretepena in, od svojcev zapuščena, živela do starosti
zaprta v celici.
14.* Blizu samostana Fischingen [ﬁšingn] (v Švici), sveta Ida, rekluza.
15.* V Rimini-u (pri obali Flamínĳe), blaženi Simon Belacchi, redovnik iz Reda
pridigarjev (dominikancev), ki je živel samo v službi bratom, v pokori in molitvi.
16. V Milanu (v Lombardíji), rojstvo svetega Karla Boromejskega, škofa, katerega spomin se slavi jutri.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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17. Pri gradu Xa Đoai (v Vietnamu), sveti Peter Frančišek Néron, duhovnik in
mučenec iz Pariške misĳonske družbe za zunanja ljudstva, ki je pod cesarjem Tu
Đuc preživel tri mesece v zelo tesni votlini in bil kruto tepen s šibami, vzdržal tri
tedne brez hrane in slednjič dovršil mučeništvo z obglavljenjem.
******
18. Istega dne, rojstni dan za nebesa svetega Kvarta, učenca apostolov.
19. V Anglĳi, spomin svetega Kristĳana, škofa, ki je v resnici in po imenu postal
naslednik drugemu Kristĳanu v vodstvu opatĳe Melifonta in bil povzdignjen na
duenški škoﬁjski sedež.
20. V Klervoju, spomin blaženega Tecelína, meniha, ki je po dolgotrajnih in zelo
hudih boleznih v spremstvu blaženih duhov odšel v nebo.

4. ��������
1. Spomin svetega Karla Boromejskega, škofa, ki je bil od ujca, papeža Pĳa IV.,
sprejet med kardinale in izvoljen za milanskega škofa. Bil je na tem sedežu pravi pastir, prizadeven v potrebah Cerkve svojega časa. Sklical je sinode, za vzgojo
duhovščine je ustanovil semenišča, in je za pospeševanje krščanskih navad večkrat obiskal vso čredo ter določil mnogo stvari za rešitev duš. V nebeško domovino se je preselil na včerajšnji dan.
2. V Bologni [bolónji] (v Emílĳi), sveta mučenca: Vitál in Agríkola, o katerih pripoveduje sveti Ambrož, da je prvi bil prej suženj drugega, potem pa sodeležnik
in tovariš v mučeništvu: Vital je namreč vse vrste mučeništva tako trpel, da ni
bilo na njegovem telesu kraja brez rane. Agríkola pa se ni zbal ob mučenju sužnja, marveč je pribit na križ posnemal istega mučeništvo.
3. V Miri (v Lícĳi, v današnji Turčĳi), sveta mučenca: Nikándr, škof, in Hermés,
duhovnik.
4. Spomin svetega Piérĳa, aleksandrĳskega duhovnika, slavnega zaradi ﬁlozofskega znanja, toda še slavnejšega zaradi poštenosti življenja in prostovoljnega
uboštva. Ko je vladal aleksandrĳsko Cerkev Teona, je temeljito učil ljudstvo sveto Pismo in po preganjanju je v Rimu mirno zaspal.
5. V Rodezu [rodéju] (v Akvitánĳi, danes v Francĳi), sveti Amáncĳ, škof, ki je bil
baje prvi škof tega mesta.
6.* V Maastrichtu [mástrihtu] (na Brabantskem, na današnjem Nizozemskem),
sveti Perpetuo, škof.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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7. V Trierju (v Avstrázĳi, v današnji Nemčĳi), sveta Modésta, opatinja, ki je bila
od same mladosti Bogu posvečena. Prva je v mestu načelovala skupnosti nun
horeenskega samostana, in bila z veliko domačnostjo v Bogu povezana s sveto
Gertrudo.
8. Pri Szekesfehervaru [sékešfeherváru] (v Panónĳi, v današnji Madžarski), sveti Emeríh ali Henrík, sin svetega madžarskega kralja Štefana,ki je prerano umrl.
9.* V Padovi (na Beneškem), blažena Helena Enselmini, devica iz Reda klaris, ki
je s čudovito potrpežljivostjo prenašala mnoge bolečine in izgubo govora.
10.* Pri Cerfroidu [sefruáju] (na ozemlju Meauxa [mója] v Galĳi), sveti Feliks de
Valois [valoá]. Potem, ko je mnogo časa živel samotarsko, je po pripovedovanju,
kot tovariš svetega Janeza de Matha, v Redu Presvete Trojice (trinitarjev) sodeloval pri odkupu ujetnikov.
11.* V samostanu Škotov pri Nantesu [nántu] (v Galĳi), blažena Frančiška d'Ambósia, ki je kot bretónska kneginja najprej ustanovila ženski Karmel v Vannesu
[vanu] v Francĳi, v katerega se je, ko je postala vdova, umaknila kot Kristusova
dekla.
******
12. V naselbini Vilkasino, spomin svetega Klara, duhovnika in mučenca.
13. V Autunu [óténu], spomin svetega Prokula, škofa.
14. Na Škotskem, spomin blaženega Udarda, brehinskega škofa, ki je poprej slovel po svetosti in učenosti v kapresanskem samostanu.
15. V Les Dunesu [ledinu] (v Belgĳi), spomin blaženega Hakota, opata, ki so ga
izvolili njegovi sobratje, dunski menihi, da je zelo sveto vladal dustanski samostan, ki ga je ustanovil pri brugenskem Lisovegu.
16. V Himmerodu, spomin svetega Henrika, konverza, ki je postal ljub in domač
blaženim duhovom, pa tudi strašen hudobnim duhovom.

5. ��������
1. V Cezaréji (v Palestini), sveti Domnín, mučenec, ki je bil v mladosti zdravnik.
Ko se je začelo preganjanje cesarja Dioklecĳana, je bil obsojen za rudnik Phaenensĳe, kjer je pretrpel krute težave in ker je neomajno ohranil svojo vero, ga je
ukazal peto leto preganjanja prefekt Urban izročiti ognju.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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2. Ravno tam, spomin svetih mučencev: Teótima, Filóteja in Timóteja, ki so bili
kot mladeniči določeni za cirkuške igre v zabavo ljudstvu in sveti Aukséncĳ,
starček, izročen zverem.
3.* V Apúlĳi, sveti Marko, škof v Troji.
4. V Trierju (v Renánĳi, v Nemčĳi), sveti Fibícĳ, škof.
5.* V Bretanji, sveti Guetnók, ki se slavi kot brat svetnikov: Vinvalea in Jacuta.
6.* V samostanu Calais [kalé] (pri Meauxu [móju] v lyonski Galĳi), sveta Bertíla, prva opatinja.
7.* V Béziersu [beziéju] (v narbonenski Galĳi, danes v Francĳi), sveti Geráld,
škof, mož čudovite poštenosti in preprostosti, ki je bil iz redovnega kanonika
proti volji povišan k škofovstvu, in je bil v dostojanstvu še bolj ponižen.
8.* V Carigradu, blaženi Gómida Keumurgian, duhovnik in mučenec, ki je kot
družinski oče, rojen in posvečen v armenski Cerkvi, zaradi katoliške vere, katere se je trdno držal in jo pospeševal, mnogo trpel in ko je slednjič molil nicejsko
veroizpoved, je bil obglavljen.
9. Blizu reke Hung Yen (v Vietnamu), sveti Dominik Mau, duhovnik in mučenec iz Reda pridigarjev (dominikancev), ki je v času preganjanja cesarja Tu Đuca javno molil rožni venec in vzpodbujal kristjane k pričevanju za vero. Bil je odpeljan s sklenjenimi rokami k mučenju obglavljenja za Kristusa.
10.* V Parmi (v Italĳi), blaženi Gvido Marĳa Conforti [konfórti], škof, ki je bil kot
dobri pastir vedno čuječ v obrambi Cerkve in vere ljudstva. V skrbi za evangelizacĳo ljudstev, je ustanovil Pobožno družbo svetega Frančiška Ksaverja.
11.* V Madridu (na Španskem), blaženi Janez Anton Burró Más, redovnik in
mučenec iz Reda svetega Janeza od Boga, ki je bil umorjen zaradi pričevanja za
evangelĳ ob preganjanju Cerkve.
12.* V takoimenovanem kraju El Saler (blizu Valencĳe ravno tako na Španskem),
blažena Marĳa od Gore Karmel Viel Ferrando, devica in mučenka, ki je v istem
preganjanju dovršila za Kristusa odličen boj.
13.* V mestu Hof (na Nemškem), blaženi Bernard Lichtenberg, duhovnik in mučenec, ki je za Jude, nečloveško mučene in zaprte, javno molil, ko je bilo očitno
žaljeno dostojanstvo ljudi in Boga. Zato je bil prĳet in določen za koncentracĳsko
taborišče Dachau. Bil je na poti mučen, toda neustrašeno je umrl v Kristusu.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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14.* V koncentracĳskem taborišču mesta Abez (v sibirski pokrajini na Ruskem),
blaženi Gregor Lakota, škof iz Przemyśla [pšemišla] in mučenec, ki je z neustrašeno smrtjo telesa premagal mučenje za Kristusa, ko je bila domovina trpela od
preganjalcev vere.
******
15. Spomin svetega Zaharĳa, duhovnika in preroka, očeta svetega Janeza Krstnika.
16. V Terracini [teračíni] (v Kampánĳi), rojstni dan za nebesa svetih mučencev:
duhovnika Feliksa in meniha Evzebĳa v času cesarja Klavdĳa. Ko je Evzebĳ pokopal svetega mučenca Julĳana in Cezarĳa, ter spreobrnil mnoge h Kristusovi
veri, katere je duhovnik Feliks krščeval, so oba preizkusili in peljali pred sodni
stol, kjer pa se nista dala premagati. Potem so ju zaprli v ječo in sta bila obglavljena tisto noč, ko nista hotela darovati.
17. V pokrajini Orleansu [orleánu], spomin svetega Leta, duhovnika in pričevalca.
18. V Abuli, spomin častitljive Elizabete, ki je zelo krepostno živela v samostanu
svete Ane in tam umrla.

6. ��������
1. V La Calle v Numídĳi (v današnji Tunizĳi), sveti Feliks, mučenec, o katerem
se zdi, da sveti Avguštin govori ljudstvu, ko pravi: »Resnično srečen po imenu
in po vencu. Kajti pričeval je in bil odpeljan k mučenju. Drugi dan je bilo najdeno v ječi njegovo telo mrtvo.
2. Spomin svetega Pavla, carigrajskega škofa in mučenca, ki je bil pogosto zaradi ohranjanja nicejske vere izgnan od arĳancev in večkrat vrnjen k dostojanstvu.
Slednjič je bil izgnan od cesarja Konstancĳa v Göksunu, kapadocĳsko mestece,
in bil baje tam zadavljen od arĳancev.
3. V Rennesu [renu] (v Bretanji, v Francĳi), sveti Melánĳ, škof, ki je v kraju Plaz
pri reki Vilaine, sam s svojimi rokami, zgradil cerkev in zbral menihe k božji
službi ter se nato preselil h Gospodu.
4.* V samostanu Llanilltud Fawr (v Wallesu [vejlzu]), sveti Iltút, opat, ki je ustanovil samostan, ki se je imenoval po njem, kjer je, zaradi dobrega glasu, svetosti
in odličnega nauka, zbral mnogo učencev.
5. V mestecu blizu Limogesa [limóža] (v Akvitánĳi), sveti Leonárd, puščavnik.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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6. V Jeruzalemu, sveti mučenci: Kaliník, Himérĳ, Teodór, Štefan, Peter, Pavel,
drugi Teodór, Janez, drugi Janez in drugi z neznanim imenom, ki so bili kot vojaki, ko je bilo mesto Gaza zavzeto od Saracenov, prĳeti od sovražnikov, toda od
svetega škofa Sofrónĳa opozorjeni, so priznali Kristusa, zato so prejeli mučeništvo z obglavljenjem.
7. V Barceloni (na Španskem), sveti Sevér, škof, ki je baje prejel venec mučeništva.
8.* Pri Švicarjih (v Burgúndĳi), sveti Protazĳ, ki se slavi kot škof v Lausanne [lozáni].
9. V pokrajini Therouanni [teruáni] (v Avstrázĳi, v današnji Francĳi), sveti Vinók, opat, po narodnosti Bretónec, ki je bil sprejet med menihe iz Sithieu-a od
svetega Bertina. Nato je ustanovil samostan Wormínĳ, kateremu je sveto načeloval in mnogo delal s svojimi rokami.
10.* V Aptu (v Provansi, v Galĳi), sveti Štefan, škof, slaven po krotkosti, ki je
sprejel dve romanji v Jeruzalem in obnovil stolnico.
11.* V Doratu (v pokrajini Limoges [limóž], v Akvitánĳi, v Francĳi), sveti Teobald, duhovnik, ki kot redovni kanonik in načelnik urada ni nikdar šel proč od
cerkvenih služb, razen da je obiskoval bolnike in pomagal potrebnim.
12.* Blizu Kölna (v Lotaríngĳi na Nemškem), blažena Kristina Stommelnska, devica, ki je bila deležna Kristusovega trpljenja in je čudovito premagala vse skušnjave sveta.
******
13. Na vzhodu v mestu Teopolis, spomin desetih svetih mučencev, o katerih se
pripoveduje v zapisnikih štiridesetih mučencev, da so bili mučeni od Saracenov.
14. V Frígĳi, spomin svetega Atika in tovarišev, mučencev.
15. V Klervoju, spomin blaženega Gaufrida (Gofrida), meniha, pri čigar prihodu se je prikazala Gospodova desnica, kakor drugič blagoslavljajoča Svetlo Dolino (Valisklaro).
16. V Olivi (v Henegau-u), spomin blažene Beatrike, ki je po padcu vstala in slovela po svetih delih in čudežih.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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7. ��������
1. V Padovi (na Beneškem), sveti Prosdócim, ki je bil baje prvi škof te škoﬁje.
2. V Neocezaréji (v Pontu, v današnji Turčĳi), sveti Atenodor, škof, brat svetega
Gregorja Čudodelnika, ki je tako napredoval v božjih izrekih, da so ga ocenili,
čeprav še mladeniča, za sposobnega škofovske službe.
3. Pri Albi (v Akvitánĳi, danes v Francĳi), spomin svetega Amaránta, mučenca.
4. V Meliténi (v Armenĳi), sveti Hierón in mnogi tovariši, mučenci.
5. V Perugii [perúdžĳi] (v Umbrĳi), sveti Herkulán, škof in mučenec, ki je bil na
ukaz Totila, kralja Gotov, obglavljen.
6.* V Toursu [túru] (v Névstrĳi, danes v Francĳi), sveti Bald, škof, ki je zlato, katerega je zapustil njegov predhodnik, razdelil ubogim.
7.* V kraju imenovanem pozneje Congresbury [kóngresberi] (na Angleškem),
sveti Kungár, opat, po rodu Bretónec, s katerega imenom se slavi več krajev in
samostanov.
8. V Strasbourgu [štrásburku] (v Burgúndĳi), spomin svetega Floréncĳa, škofa,
ki je nasledil svetega Arbogasta.
9. V Echternachu (v Avstrázĳi, v današnjem Luksemburgu), smrt svetega Wilibrórda, po rodu Angleža, katerega je papež sveti Sergej I. posvetil v škofa v Utrechtu, da je oznanjal Evangelĳ v Frízĳi in na Danskem. Ustanovil je škofovske
sedeže in samostane, dokler ni, izmučen od dela in starosti, zaspal v Gospodu
v samostanu, ki ga je sam ustanovil.
10.* Na gori Galesio (blizu Efeza v Azĳi, v današnji Turčĳi), sveti Lazar, stilita,
ki je živel v različnih krajih več let na stebru, obtežen s težkim železjem in verigami, zadovoljen s samim kruhom in vodo in je privabil, zaradi strogega načina
življenja, mnoge vernike.
11. V Kölnu (v Lotaríngĳi na Nemškem), sveti Engelbért, škof, ki bil, je zaradi
obrambe pravičnosti in svobode Cerkve, ujet od roparjev in je zaradi mnogih
ran umrl.
12.* V vasi Poﬁ (v Lácĳu), blaženi Anton Baldinucci, duhovnik iz Družbe Jezusove, ki se je ves izročil pridiganju ljudskih misĳonov.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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13. V mestu Ket Cho (v Vietnamu), sveta mučenca: Hĳacint Castaňeda in Vincenc Le Quang Liem, duhovnika iz Reda pridigarjev (dominikancev), ki sta pod
vlado Trinh Sama dopolnila evangeljski trud s prelitjem krvi.
14. V kraju Zu-nyi (v provinci Gui-žou na Kitajskem), sveti Peter Wu Guo-šeng,
katehist in mučenec, ki je bil zaradi Kristusa zadavljen.
15.* Pri Cremoni [kremóni] (v Italĳi), blaženi Vincéncĳ Grossi, duhovnik, ki se je
posvečeval župnĳski službi in ustanovil Inštitut hčera od oratorĳa.
******
16. V Aleksandrĳi, spomin blaženega Ahila, škofa, ki je bil slaven po izobrazbi,
veri in svetem življenju.
17. V Ramezi (na Belgĳskem), trpljenje svetega Pavla, duhovnika in meniha, ki
so ga zaradi katoliške vere krivoverci pribili na križ in je dopolnil mučeništvo
z vrvjo in streli.
18. V Bebenhausenu (na Nemškem), spomin blaženega Guisberta, priorja, zelo
slavnega po zdržnosti in molčečnosti.

8. ��������
1. Spomin svetih mučencev: Simpronĳána, Klávdĳa, Nikóstrata, Kastórĳa in
Simplícĳa, ki so bili baje kamnoseki pri Sirmĳu v Panónĳi. Ker zaradi imena Jezusa Kristusa niso hoteli oblikovati malika Eskulápĳa, je cesar Dioklecĳan ukazal, naj se vržejo v reko. Ovenčani od Boga zaradi mučeništva, je njihovo češčenje od starih časov slovelo v baziliki na gori Celio, pod imenom Štirje ovenčani.
2. Pri Toursu [túru] (v lyonski Galĳi), sveti Klar, duhovnik, učenec svetega Martina, ki je zase pripravil stanovanje blizu škofovega samostana, kjer je zbral mnoge brate.
3. V Rimu pri svetem Petru, sveti Deúsdedit I., papež, slaven, ker je modro in
preprosto ljubil duhovnike in svoje ljudstvo.
4. V Bremenu (na Saškem), sveti Willehád, škof, rojen v Nortúmbrĳi in prĳatelj
Alkuína, ki je po svetem Bonifacĳu oznanjal evangelĳ v Frízĳi in na Saškem. Ko
je postal škof, je ustanovil sedež v Bremnu in ga modro vodil.
5. V Soissonsu [suasónu] (v Galĳi), smrt svetega Godefrída, opata in potem amienskega škofa, ki je prej, kot tajnik našega svetega očeta Bernarda, popisal njegovo življenje in ga tudi zvesto posnemal. V petih letih izučen meniškega življe… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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nja, mnogo trpel, ko je delal za mir med veljaki in ljudstvom mesta in pri obnovi duhovščine in navadah ljudstva.
6.* V Kölnu (v Lotaríngĳi na Nemškem), blaženi Janez Duns Skot, duhovnik iz
Reda manjših bratov. Po rodu Škot je učil ﬁlozoﬁjo in teologĳo v Canterbury-ju
[kentrberĳu], Oxfordu [oksfórdu], v Parizu in slednjič v Kölnu. Bil je preslaven
učitelj zaradi subtilne genĳalnosti in čudovite gorečnosti.
7.* V Ostri Vetere (v Marche, v Italĳi), blažena Marĳa Križanega (Elizabeta Marija) Satellico [sateríko], opatinja iz Reda klaris, izredna pri premišljevanju skrivnosti križa in obdarovana z mističnimi karizmami.
8. V mestu Nam Đinh (v Vietnamu), sveti mučenci: Jožef Nguyen Đinh Nghi,
Pavel Nguyen Ngan, Martin Ta Đuc Thinh, duhovniki, Martin Tho in Janez Baptista Con, poljedelca, ki so bili zaradi krščanske vere obglavljeni pod cesarjem
Thieu Tri.
******
9. V Rimu (na Lavikanski cesti), rojstni dan za nebesa svetih štirih okronanih
bratov: Severa, Severĳana, Karpófora in Viktorina, ki so bili na Dioklecĳanovo
povelje do smrti prebičani z ostrimi svinčenimi biči. Ker imen teh nikakor niso
mogli najti, so določili, da se njihova obletnica obhaja z imeni zgoraj omenjenih
štirih kronanih mučencev.
10. V Španĳi, spomin častitljivega Plácida, ferrarĳskega opata, ki je, medtem ko
mu je ob strani stal naš sveti oče Robert, radosten in hvaleč dokončal življenje.

9. ��������
1. Praznik posvetitve Lateranske bazilike, ki jo je zgradil cesar Konstantin v čast
Kristusu Odrešeniku, kot sedež rimskih škofov, katere letna slovesnost je v vsej
latinski Cerkvi znamenje ljubezni in edinosti z rimskim papežem.
2. Pri Bourgesu [búržu] (v Galĳi), sveti Ursín, prvi tamkajšnji škof, ki je oznanjal
ljudstvu Kristusa Gospoda in ki je za verujoče, ki so bili predvsem revni, naredil
cerkev iz hiše Leokádĳa, senatorja Galcev, ki je bil še pogan.
3. V Neaplju (v Kampánĳi), sveti Agripín, eden izmed prvih škofov, ki ga stari
dokumenti imenujejo branilca mesta.
4.* V Verdunu [verdénu] (v belgĳski Galĳi), sveti Vitón, škof.
5. V Carigradu, sveta Evstólĳa in Sópatra, devici in nuni.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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6.* V Lodevi (v narbonenski Galĳi, danes v Francĳi), sveti Jurĳ, škof.
7.* V Signi (pri Firencah, v Etrúrĳi), blažena Ivana, devica, ki je živela samotarsko za Kristusa.
8.* Pri Anconi [ankóni] (v Italĳi), blaženi Gabriel Ferre�i, duhovnik iz Reda manjših bratov, ki je slovel po skrbi za otroke in bolnike in po redovni disciplini.
9.* V Bologni [bolónji] (v Emílĳi), blaženi Ludvik Morbioli, ki se je spreobrnil od
poti pregreh k Bogu, in je kot spokornik izbral zelo oster način življenja in klical
meščane k pobožnosti z besedo in zgledom.
10.* V Muranu (na Beneškem), blaženi Grácĳa de Cátharo [kátaro], redovnik iz
Reda svetega Avguština, ki je v veliki potrebi vozil beneško ladjico, da si je zaslužil hrano. Zaradi pridig blaženega Simona iz Camerína je zaprosil za redovno obleko in je zelo pobožno živel.
11.* V Oxfordu [oksfórdu] (na Angleškem), blaženi Jurĳ Napper [népr], duhovnik in mučenec, ki je čudovito deloval, tako v skrivni službi kot v ječi, da je pridobival duše za Kristusa v Cerkvi in je zaradi duhovništva zaslužil pod kraljem
Jakobom I. prejeti venec mučeništva.
12.* V Divioni (v Galĳi), blažena Elizabeta od Presvete Trojice Catez [katé], devica iz Reda bosonogih Karmeličank, ki se je od otroških let trudila v globini srca
preiskovati in premišljevati Trojico. Še kot mladenka je mnogo trpela in prišla,
kot je želela, »do ljubezni, do luči, do življenja«.
13.* V mestu Borysów [borisúv] (na Poljskem), blaženi Henrik Hlebowicz [glebovič], duhovnik in mučenec, ki je bil med vojno umorjen s svinčenkami zaradi
sovraštva do vere.
14.* V Rimu, blaženi Alojzĳ Beltrame Qua�rocchi [kuatróči], ki je kot družinski
oče ohranjal, tako v javnih, kot domačih zadevah, Kristusove zapovedi in oznanjeval s delavnostjo in poštenostjo življenja.
******
15. Pri Amazeji (mestu v Pontu), rojstni dan svetega mučenca Teodórja, ki je bil
v času cesarjev Maksimĳana in Maksimina, zaradi izpovedovanja katoliške vere
močno prebičan in vržen v ječo. Nato se mu je prikazal Gospod in Odrešenik ter
ga spodbudil, naj se stanovitno in moško obnaša. Zato se je osrčil, prestal natezalnico in mesarjenje z železnimi kremplji, tako da se je prikazalo golo drobovje. Na koncu pa je bil vržen v ogenj.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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16. V Les Dunes [le dinu] (na Belgĳskem), spomin blaženega Alberóna, opata, ki
je celih petdeset let z ostrostjo življenja križal svoje meso.

10. ��������
1. Spomin svetega papeža Leona I., cerkvenega učitelja, ki je bil rojen v Etrurĳi.
Najprej je bil marljiv dĳakon mesta, nato povišan k Petrovemu sedežu. Po pravici je zaslužil imenovati se Veliki, bodisi, ker je hranil svojo čredo z izbrano in
modro besedo, bodisi zaradi stalnega potrjevanja pravega nauka o učlovečenju
Boga po legatih, kar je bilo potrjeno na Kalcedonskem ekumenskem koncilu, dokler se ni spočil v Gospodu v Rimu, kjer je bil na ta dan pokopan pri Svetem Petru.
2. V Pérsidi, smrt svetega Demetrĳána, antiohĳskega škofa, ki je bil od kralja Šápura I. odpeljan v izgnanstvo.
3. V Tyani (v Kapadókĳi, v današnji Turčĳi), sveti Orést, mučenec.
4. V Raveni (v Flamínĳi), sveti Prob, škof, katerega imenu je sveti škof Maksimiján posvetil slavno baziliko Classe.
5. V Perzĳi, sveta mučenca: Narsés, škof, častitljivi starček, in Jožef, njegov učenec, mladenič, ki nista hotela na ukaz kralja Šápura II. častit sonce, ter sta bila
z mečem obglavljena.
6. V Canterbury-ju [kentrberĳu] (na Angleškem), sveti Just, škof, ki ga je poslal
skupaj z drugimi menihi sveti papež Gregor Veliki, da bi pomagal svetemu Avguštinu oznanjati evangelĳi v Anglĳi. Nazadnje je sprejel škofovski sedež.
7.* V vasi Villa del Foro (v Piemontu), sveti Bavdolín, puščavnik.
8. V Neaplju (v Kampánĳi), sveti Andrej Avellino, duhovnik iz Kongregacĳe redovnih klerikov, slaven po svetosti in skrbi za zveličanje bližnjih, ki je sprejel
težko obljubo, da bo vsaki dan napredoval v kreposti. Bogat v zasluženju, se je
ob svetem koncu življenja, odpočil od vznožju oltarja.
9.* V Barceloni (na Španskem), blaženi Acískl Pina Piazuelo, redovnik in mučenec iz Reda svetega Janeza od Boga, ki je bil v času krutega preganjanja umorjen iz sovraštva do vere.
******
10. V Antiohĳi, spomin svetih: Demetrĳa, škofa, Anána, diakona, Evstózĳa in
drugih dvajsetih mučencev.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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11. V Karolilóku (v silveneški Galĳi), spomin blaženega Andreja, prvega opata,
ki je bil, po neomadeževanem življenju in po gorečnosti za disciplino, ljub Bogu
in ljudem.
12. V Klervoju, spomin blaženega Alkvirína, meniha, ki je bil sam do sebe strog,
z drugimi pa sočuten in je izročil svojo dušo Kristusu, ki mu je pokazal svoje
rane.

11. ��������
1. Spomin svetega Martina, škofa, ki je dan njegove smrti. Rojen v Panónĳi od
poganskih staršev, je bil v Galĳi poklican k vojaški službi, še je kot katehumen
svojo obleko ogrnil Kristusa v revežu. Ko je sprejel krst, je zapustil orožje in živel kot menih pod vodstvom svetega Hilarĳa iz Poitiers [puatié] v samostanu
pri Ligugé [ligužé], ki ga je sam ustanovil. Potem je bil posvečen v duhovnika in
izvoljen za škofa v Toursu [túru]. Dajal je zgled dobrega pastirja, ustanavljal je
druge samostane in župnĳe v vaseh, učil je duhovščino in dosegal sprave, poljedelcem je oznanjal evangelĳ, dokler se ni v Kondatu preselil k Gospodu.
2. Onkraj jezera Mareotide (v Egiptu), sveti Ménna, mučenec.
3. V Vénceu [vénsu] (v Provansi, v Galĳi), spomin svetega Verána, lyonskega
škofa, sina svetega Evhérĳa. Vzgojen je bil v lerinskem samostanu. Pisal je pismo svetemu papežu Leonu Velikemu, in se mu zahvalil za vero glede Učlovečene Besede, ki jo je ta popisal v pismu Flavĳánu.
4. V Molisi, spomin svetega Ménna, samotarja, katerega kreposti omenja sveti
papež Gregor Veliki.
5. Pri Limassolu (na otoku Ciper), smrt svetega Janeza Miloščinarja, aleksandrĳskega škofa, slavnega po usmiljenju do revnih, polnega ljubezni do vseh, ki je
skrbel za izgradnjo več samostanov, zdravilišč in sirotišnic in se je zelo trudil, da
bi odpravil vso revščino mesta. V ta namen je on sam delil premoženje Cerkve
in stalno spodbujal bogate k dobrodelnosti.
6.* V samostanu Malonne [malón] (na Brabantskem v današnji Belgĳi), sveti
Bertvín, ki se slavi kot škof in opat.
7. V Carigradu, sveti Teodor Studit, opat, ki je zgradil svoj samostan za šolanje
modrih in svetih, in za mučence, ki so padli kot žrtve v preganjanju ikonoklastov. Trikrat je bil pregnan v izgnanstvo, zelo je častil izročila cerkvenih očetov
in za razlago katoliške vere spisal slavne spise o krščanskem nauku.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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8. V samostanu Gro�aferrati (pri Frascati [fraskáti] blizu Rima), sveti Jernej,
opat, rojen v Kalábrĳi, ki je prišel k svetemu Nilu in bil prisoten pri že umirajočemu v samostanu v Frascatu. Njegovo življenje je kmalu potem popisal, ko je
ustanavljal asketično šolo orĳentalcev, katero je z njegovo usmerjenostjo okrepil
in naredil za šolo znanosti in umetnosti.
9. V Nagasaki-ju (na Japonskem), sveta Marina de Omúra, devica in mučenka,
ki je bila zvezana z verigami, javno izpostavljena zasramovanju čistosti, in bila
končno v ognju sežgana.
10.* V mestu Laska Piasnica (pri mestu Wejherowo na Poljskem), blažena Alícĳa
Kotowska, devica in mučenka iz Kongregacĳe sester Gospodovega Vstajenja, ki
je bila v vojni ubita s svinčenkami, zaradi stalno ohranjene vere v Kristusa.
11. V Sóﬁji (v Bolgarĳi), trpljenje blaženega Vincenca Evgénĳa Bossilkova, nikopolskega škofa in mučenca, iz Kongregacĳe Jezusovih pasĳonistov, ki je bil pod
tiransko vlado odpeljan v ječo in strašno mučen. Zaradi veleizdaje obsojen na
obglavljenje je bil ubit s svinčenkami, ker se ni hotel odpovedati rimskemu občestvu.
******
12. V Kotĳéju (v glavnem mestu Frígĳe), trpljenje svetega Mena, mučenca, ki
je bil v Dioklecĳanovem preganjanju vreden, da je v puščavi služil nebeškemu
Kralju. Ko se je pokazal pred ljudstvom in priznal, da je kristjan, so ga najprej
mučili z grozovitimi mukami in nazadnje, ko se je kleče zahvaljeval Gospodu Jezusu Kristusu v molitvi, je bil umorjen z mečem.
13. V Heisterbachu [hajstrbahu], spomin blaženega Henrika, opata, ki je bil stanoviten v obljubi uboštva in je svojce obogatil z vsakovrstnimi krepostmi.
14. V Lü�ychu [litihu], spomin blažene Ozilíje, spokornice in rekluze, ki je svoje
grehe s krvavimi solzami objokovala. Čeprav je vedela, da so ji grehi odpuščeni,
je vendar do smrti ostala v neverjetni strogosti življenja.

12. ��������
1. Spomin trpljenja svetega Józafata (Janeza) Kuncewicza [kunčeviča], polockega škofa in mučenca, ki je s stalno gorečnostjo navajal svojo čredo h katoliški
edinosti. S pobožno ljubeznĳo je gojil bizantinsko-slovanski obred in v Vitebsku
v Belorusĳi, tedaj pod oblastjo Poljske. Umrl je kruto mučen zaradi obrambe edinosti Cerkve in katoliške resnice, ko se je sovražno ljudstvo uprlo.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.

518

Martirologĳ

2. Pri Anciri (v Galácĳi, v današnji Turčĳi), sveti Nil, opat, ki je kot učenec svetega Janeza Zlatoustega dolgo časa načeloval samostanu in pisno širil asketski
nauk.
3.* Na otoku Mull (na Škotskem), sveti Makárĳ, škof, po narodnosti Irec, učenec
svetega Kolumba in ustanovitelj te Cerkve.
4.* V Vienni (v Burgúndĳi), sveti Hezíhĳ, škof, ki je bil povišan od senatorskega dostojanstva k škofovskemu. Njegova sinova, ki ju je imel prej, sta bila sveti
Apolinár, škof Cerkve v Valenci, in Avít, ki ga je nasledil na viennskem sedežu.
5. V gozdovih pokrajine Cogolle [kogólje] (blizu Bercea [berséja] na Španskem),
sveti Emilĳán, duhovnik, ki je po puščavniškem in duhovniškem življenju slednjič izpovedal meniško. Bil je slaven po darežljivosti do ubogih in po preroškem
duhu.
6. V Kölnu (v Avstrázĳi), sveti Kunibért, škof, ki je po barbarskem upadu mesto
obnovil in v vso pokrajino vpeljal cerkveno življenje in pobožnost vernikov.
7. V Deventru (v Frízĳi, na današnjem Nizozemskem), sveti Lebuín, duhovnik,
ki je prišel kot menih iz Anglĳe, in je skrbel, da je oznanjal prebivalcem kraja Kristusov mir in odrešenje.
8. Pri Kazimierzu [kazimjéšu] (pri reki Varti na Poljskem), sveti mučenci: Benedikt, Janez, Matej in Izak, ki so bili poslani za širjenje krščanske vere na poljskem
ozemlju in so bili ponoči od roparjev zadavljeni. Skupaj z njimi se spominjamo
tudi Kristĳana, njihovega služabnika, ki je bil obešen pri svetišču.
9.* V Pisi [pízi] (v Etrúrĳi), blaženi Janez Cini [číni], imenovan de Pace [depáče], ki se je od vojaške službe posvetil božji službi v Tretjem redu svetega Frančiška.
10. Pri Alcali de Henares (na Španskem), sveti Didak, redovnik iz Reda manjših
bratov, ki je slovel po ponižnosti in ljubezni pri oskrbi bolnikov, tako na Kanarskih otokih, kakor v Rimu v samostanu Svete Marĳe v Ara Cœli.
11. V mestu Tulimán (v Mehiki), sveti Margarít Flores, duhovnik in mučenec, ki
je bil v velikem preganjanju proti Cerkvi zgrabljen zaradi duhovništva in umorjen s svinčenkami in ovenčan s plemenitim mučeništvom.
12.* V vasi Alcudia de Carlet [alkúdia de karlét] (v pokrajini Valencĳi na Španskem), blaženi Jožef Medes Ferrís, mučenec, kateremu je, v času preganjanja
vere zaradi neustrašene zvestobe, Gospod podaril večno plačilo.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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******
13. Rojstni dan za nebesa svetega Martina, papeža in mučenca, ki ga je dal zaradi
katoliške vere cesar Konstantin, krivoverec, v cerkvi zgrabiti in prepeljati v Carigrad. Nato je bil pregnan v Chersonnés, v provinco Lízĳe, in je tam dokončal
življenje, slaven zaradi mnogih znamenj kreposti do današnjega dne.
14. V pokrajini Seus [sé], spomin svetega Patérna, mučenca.
15. V trdnjavi Miledún, spomin svetega Leónĳa, pričevalca.
16. V Indĳi, trpljenje blaženega Kristófora, Kristusovega vojaka, ki ga je zaradi
krščanske vere obglavil sam kralj Zeil.
17. V Klervoju, spomin blaženega Janeza, priorja, ki je bil, mogočen v dejanju in
besedi, s strogostjo in gorečnostjo v življenju pa drugim za zgled.

13. ��������
1. V Cezaréji v Palestini, trpljenje svetih mučencev: Antonína, Nicéforja, Zebína, Germána in Mánate, device. Ta je bila pod cesarjem Galérĳem Maksimínom
pretepena z biči in sežgana z ognjem. Oni pa so bili obglavljeni, ker so neustrašeno in z jasnim glasom obtožili brezboštva Firmilĳána, predsednika, ki je daroval bogovom.
2. Pri Aix-en-Provence [é ánprováns] (v narbonenski Galĳi, danes v Francĳi),
sveti Mítria, ki je, čeprav suženj, vendar svoboden v Kristusu, kot zmagovalec
zapustil svetno pravico.
3. V Toursu [túru] (v lyonski Galĳi, danes v Francĳi), sveti Bríkcĳ, škof, ki je kot
učenec svetega Martina nasledil učitelja in bil stiskan zaradi nasprotovanja več
kot sedeminštirideset let.
4. V Afriki, spomin svetih španskih mučencev: Arkádĳa, Pasházĳa, Proba in Evtihĳána, ker nikakor niso dopustili, da bi zašli v arĳansko zmoto. Bili so najprej
razlaščeni, potem pregnani v izgnanstvo in kaznovani s krutimi mučenji, slednjič na različne načine umorjeni. Tedaj je blestel po vztrajnosti tudi deček Pavlek, brat Pasházĳa in Evtihĳána, ki je bil dolgo časa tepen s korobači in obsojen
na najtežno sužnost, ker ga ni bilo mogoče odvrniti od katoliške vere
5.* V Vienni (v lyonski Galĳi, danes v Francĳi), sveti Leonĳán, opat, ki je bil od
sovražnikov kot ujetnik tja pripeljan. Najprej je vodil menihe in nune zelo sveto
več kot štirideset let, najprej v Autunu [óténu], zatem v Vienni [vién].
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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6. V Clermont-Ferrandu [klermón feránu] (v Akvitánĳi), sveti Kvinktĳán, škof,
ki je vodil najprej sedež Rodez [rodé], toda od Gótov pregnan v izgnanstvo, je
postal škof v Clermont-Ferrandu.
7.* V Ci�a di Castellu [síta di kastélu] (v Umbrĳi), spomin svetih: Floréncĳa, škofa, katerega resničnost nauka in svetosti je izpričal sveti papež Gregor Veliki, in
njegovega duhovnika Amáncĳa, polnega ljubezni do bolnikov in vseh kreposti.
8.* V Rodezu [rodéj] (v Akvitánĳi), sveti Dalmácĳ, škof, katerega radodarnost
do ubogih hvali sveti Gregor iz Toursa [túra].
9.* V dolini Suze (v današnji Švici), sveti Himérĳ, puščavnik, ki je tam oznanjal
evangelĳ.
10. V Toledu (na Španskem), sveti Evgénĳ, škof, ki se je posvečal urejanju svete
liturgĳe.
11.* V pokrajini Cambrai [kambré] (v Galĳi), sveta Makselénda, devica in mučenka, ki je zase izbrala za ženina Kristusa, ker ni hotela sledili možu, kateremu so jo starši obljubili. Baje je bila z mečem prebodena od njega samega in tako
umrla.
12. V Rimu pri Svetem Petru, sveti papež Nikolaj I. ki se je odlikoval z apostolsko močjo pri krepitvi oblasti rimskega papeža v vsej božji Cerkvi.
13.* V samostanu La Reole (v Baskĳi, v Francĳi), smrt svetega Abibóna, opata
v Fleury-ju [ﬂérĳu]. Čudovito poučen v Svetem pismu in znanostih, je preboden
s sulico umrl, ker je branil meniško disciplino in stalno pospeševal mir.
14.* V Ivrei (v Piemontu), spomin svetega Varmúnda, škofa, slavnega po živi
veri, pobožnosti in ponižnosti, ki je branil svobodo Cerkve pred nevarnostjo
mogočnežev. Zgradil je stolnico, podpiral meniški red in pospeševal škofovsko
šolo.
15. V Cremoni [kremóni] (v Lombardíji), sveti Homobónus, ki je kot trgovec
slovel po ljubezni do ubogih, po zbiranju in poučevanju zapuščenih dečkov in
spravljanju družin.
16. V Rimu, sveta Avguština (Lívĳa) Pietrantoni, devica iz Kongregacĳe sester
od ljubezni, ki se je krščansko darovala oskrbi jetičnih bolnikov v zdravilišču
Svetega Duha, dokler ni padla prebodena z nožem od nekega bolnika, zločinsko podivjanega.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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17.* V vasi Simat de Valldigna (v pokrajini Valencĳa na Španskem), blaženi Janez Gonga Martínez, mučenec, ki je v preganjanju proti veri prelil kri za Kristusa.
18.* V vasi Portichol [portičól] de Tavernes (blizu Carcaixenta [karkájksenta] v isti pokrajini na Španskem), blažena Marĳa od zavetnika od svetega Janeza Giner Gomis [ginér gómis], devica in mučenka iz Inštituta sester misĳonark Klarentink Marĳe Brezmadežne, ki je v istem preganjanju, po boju za vero, prejela
večno življenje.
19.* V Sóﬁji (v Bolgarĳi), blaženi duhovniki: Peter Vičev, Pavel (Jožef) Džidžov
in Józafat (Robert Matej) Šiškov, iz Kongregacĳe Avguštincev od Vnebovzetja, ki
so bili v času vlade, sovražne Bogu, lažno obtoženi in vrženi v ječo, ker so bili
kristjani. Po smrtnem boju so zaslužili prejeti plačilo zvestih Kristusovih učencev.
******
20. Praznik vseh svetnikov, ki so živeli po Pravilu svetega Benedikta, vpeljanega od papeža Pĳa V.
21. V Ravenni, rojstni dan za nebesa svetih mučencev: Valentina, Solutórĳa in
Viktorĳa.
22. Istega dne v pokrajini Araski (pri Aubigny [obinjí]), spomin svetega Kilĳána, pričevalca.
23. V Vĳéru, spomin blaženega Walterja, opata, ki je bil po daru solz in gorečnosti v ljubezni slavnejši kot po plemenitosti svoje rodovine.
24. V Wardónu (v Anglĳi), spomin blaženega Ethelréda, opata, ki se je ohranil
v čuječnosti nad samim seboj.

14. ��������
1. V Herakléji (v Trákĳi, v današnji Turčĳi), sveti mučenci: Teódot, Klemen in Filomen.
2. V Gangri (v Paﬂagónĳi, v današnji Turčĳi), sveti Hipátĳ, škof, ki je na poti, obsut s kamenji od novacĳanskih heretikov, umrl kot mučenec.
3. V Avignonu [avinjónu] (v Provansi), sveti Ruf, ki se smatra za prvega predstojnik krščanske skupnosti tega kraja.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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4.* Na otoku Bardsey [bádsi] (pri obali severnega Wallesa [vejlza]), sveti Dubrícĳ, škof in opat.
5.* V Trogiru v Dalmacĳi (v današnji Hrvaški), sveti Janez, škof, ki je bil posvečen za škofovsko službo iz puščavnika v kamaldulenskem samostanu v Osoru.
Srečno je branil mesto razrušenja pred kraljem Kolomanom.
6. V Eu [é] v Normandíji (v Francĳi), smrt svetega Lovrenca O‘Toole (Lorcan Ua
Tuathail), dublinskega škofa, ki je v težkih časih stalno pospeševal disciplino
Cerkve in se trudil za spravo med knezi. Slednjič je sam dosegel veselje večnega
miru od angleškega kralja Henrika, kateremu je nasprotoval.
7.* V samostanu Santa Maria de Gauldo Mazocca [macóka] (blizu Bassumskega
polja v Italĳi), blaženi Janez de Tufária, puščavnik.
8.* V Malgarten (v Frízĳi, na današnjem Nizozemskem), sveti Siárd, opat iz Premonstratenskega reda, ki je slovel po samostanski disciplini in radodarnosti do
ubogih.
9.* Pri Alžiru (v severni Afriki), sveti Serapión, ki je bil prvi ujet iz Reda Blažene
Marĳe od Usmiljenja (mercenarĳev), zaradi odkupitve ujetih vernikov, in zaradi
oznanjevanja krščanske vere, ter zaslužil prejeti palmo mučeništva.
10. V Jeruzalemu, sveti duhovniki in mučenci: Nikolaj Tavelić, Deódat Aribert,
Štefan iz Cúnea [kúneja] in Peter iz Narbone [narbóna], iz Reda manjših bratov,
ki so svobodno oznanjevali krščansko vero pred Saraceni na javnem trgu in stalno pričevali za Kristusa, Božjega Sina. Bili so v ognju sežgani.
11.* V Caccamu [kakámu] (na Sicílĳi), blaženi Janez Liccio, duhovnik iz Reda
pridigarjev (dominikancev), ki je bil z neutrudljivo ljubeznĳo do bližnjih, znan
v pospeševanju molitve rožnega venca in v trudu za meniško disciplino, ter se
odpočil v Gospodu pri stoenajstih letih.
12. V gradu Binh Dinh (v Vietnamu), sveti Štefan Teodór Cuénot [kĳenó], škof
in mučenec iz Pariške misĳonske družbe za zunanja ljudstva, ki je bil po petindvasetih letih apostolskega delovanja, ob preganjanju kristjanov cesarja Tu Đuca, bil vržen v hlev slona in izčrpan od težav umrl.
******
13. V Aleksandrĳi, spomin svetega Serapĳóna, ki so ga preganjalci pod cesarjem
Décĳem z najgrozovitejšimi mukami mučili, tako da so se mu razklenili vsi členi njegovih udov. Potem so ga vrgli s strehe njegove hiše, ter je tako postal Kristusov mučenec.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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14. Na ropotenškem polju (na Irskem), trpljenje blaženega Evgenĳa, opata v Aferöé, ki je bil stanoviten v izpovedovanju svete vere in so ga zato krivoverci obglavili.
15. V Sitoju, spomin svetega Letálda, meniha, ki je bil izmed tistih, ki jih je naš
sveti oče Robert, ko je ustanovil Sito, prvič s seboj odpeljal iz Molesme-a [moléma] v Lyon.
16. V Burvénih (v Belgĳi), spomin blažene Elizabete, opatinje, ki je imela Kristusovo uboštvo za večje bogastvo kakor dvorno službo v Jülichu, in se je odlikovala s svetostjo svojega življenja.

15. ��������
1. Sveti Albert, s priimkom Veliki, škof in cerkveni učitelj, ki je v Parizu vstopil v Red pridigarjev (dominikancev), in učil ﬁlozofske in božje nauke ustno in
pisno, bil učitelj svetega Tomaža Akvinskega, ki je čudovito združeval modrost
svetnikov s človeško in naravno znanostjo. Nerad je sprejel regensburški sedež.
Stalno se je trudil krepiti mir med ljudstvi, toda po enem letu je rajši imel uboštvo Reda kot vse časti in je pobožno umrl v Kölnu, v Lotaríngĳi na Nemškem.
2. V Hipponu (v Numídĳi, v današnji Alžirĳi), svetih dvajset mučencev, katerih
vero in zmago je slavil sveti Avguštin. Od teh se omenjajo samo imena: Fidencijána, škofa, Valerĳáne in Viktórĳe.
3. V Edesi (v antični Sirĳi), sveta mučenca: Gúria, asket, in Samóna, ki sta bila
pod cesarjem Dioklecĳanom po dolgotrajnem in krutem mučenju obsojena na
smrt od prefekta Myzĳana in z mečem obglavljena.
4.* V Noli (v Kampánĳi), sveti Feliks, katerega pastoralno skrb in dostojanstvo
se slavi v tem mestu. Od petnajstega leta starosti je slovel po slavnih čudežih in
prestal mučeništvo pod oblastjo Marcĳana z drugimi tridesetimi.
5. V Bretanji, sveti Maklóvĳ ali Mahút, alethenski škof, ki je bil rojen v Wallesu
[vejlzu] in je baje umrl pri Saintesu [sentéju].
6.* V Cahorsu [kaóru] (v Akvitánĳi, danes v Francĳi), sveti Dezidérĳ, škof, ki je
zgradil mnoge cerkve in samostane, pa tudi ustanove v splošno korist, pa nikakor ni zanemarjal pripravljati pravega Kristusa templja – duše za nebeškega ženina.
7.* Na gori Irschenberg [iršenberk] (na Bavarskem), sveta mučenca: Marín, škof,
in Anĳán.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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8.* Pri Rouenu [ruánu] (v Névstrĳi, danes v Francĳi), sveti Sidónĳ, opat, doma iz
Irske. Živel je kot menih najprej v Jumiegesu [žumiéžu], potem na otoku NoirMoutier [nuá mutĳé]pod režimom svetega Filiberta, potem v samostanu, ki ga
je sam ustanovil.
9.* V Rheinau [rajnau] (v Švici), sveti Fintán, doma iz Irske, ki je živel zaprt v samostanu, v celici blizu cerkve, iz ljubezni do Boga.
10. V Klosterneuburgu (v Avstrĳi), smrt svetega Leopolda, mejnega grofa svoje
zemlje, ki je bil še v življenju okrašen s priimkom »Pobožni«. Bil je pospeševatelj
miru, prĳatelj ubožcev in duhovnikov.
11.* V Readingu [redingu] (na Angleškem), blaženi mučenci: Hugon Faringdon
ali Cook [kúk], opat iz Reda svetega Benedikta, Janez Eynon in Janez Rugg, duhovnika, ki so trdno ustavljali kralju Henriku VIII., ki je zahteval zase prvenstvo
Cerkve. Zaradi tega sta bila obtožena izdajstva, in so umrli pred samostanom
obešeni na vrv in z železom razmesarjeni
12.* V Glastonbury-ju [glastnberĳu] (ravno tako na Angleškem), blaženi mučenci: Rihard Whiting [vajting], opat, Rogerĳ James [džejmz] in Janez Thorne [tórn]
duhovnika iz Reda svetega Benedikta, ki sta, krivično obtožena izdajstva ali sakrilegĳa, bila vodena pod istim kraljem v enako mučenje.
13.* V Ferrari (v Emílĳi), blažena Lucĳa Broccadelli [brocadéli], redovnica, ki je
potrpežljivo prenašala, tako v zakonu, kot v samostanu Tretjega reda svetega
Dominika, mnoge bolečine in muke.
14.* V Nagasaki-ju (na Japonskem), blaženi Kaj Coreáni [koreáni], mučenec, ki
je bil kot katehist izročen ognju zaradi Kristusovega pričevanja.
15. V kraju Caaro [káaro] (v Paraguayu), sveta mučenca: Rok González [gonsáles] in Alfonz Rodríguez [rodríges], duhovnika iz Družbe Jezusove, ki sta ustanavljala vasi imenovane »reducciones [reduksiónes]« za zapuščena ljudstva domorodcev, da jih pridobila za Kristusa. Tam sta svobodno združevala skupaj
s krščanskim življenjem obrti in socialno življenje, zaradi česar sta bila zvĳačno
umorjena od roparja, ki se je posvečeval čarovnĳam.
16. V Rimu, sveti Jožef Pignatelli [pinjatéli], duhovnik iz Družbe Jezusove, za
katere obnovitev je delal sam, ker je bila skoraj ukinjena, vedno namenjen z ljubeznĳo, ponižnostjo in popolnostjo življenja delati za večjo slavo Božjo.
17. V kraju Mengo (v Ugandi), sveti Jožef Mkasa Balikuddembé, mučenec, ki je
kot predstojnik kraljevskega dvora po prejetem krstu pridobil mnoge mladeniče
za Kristusa in varoval mnoge dvorne dečke pred grešnostjo kralja Mvenga. Za… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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radi tega je bil, star petindvajset let, po ukazu razjarjenega kralja obglavljen kot
prva žrtev njegovega preganjanja.
18.* V Sanremu (v Ligúrĳi), blažena Marĳa od trpljenja (Helena) de Chappotin
de Neuville [d'šapotén d'névilj], devica, ki je, prevzeta na dnu srca od ponižnosti in preprostosti svetega Frančiška, ustanovila Frančiškanske sestre misĳonarke Marĳe, in na misĳonskih krajih vedno skrbela za ženske.
19. Pri Wadowicah (na Poljskem), sveti Rafael od svetega Jožefa (Jožef) Kalinowski, duhovnik, ki je bil med vojno, ob uporu ljudstva proti napadalcu, od sovražnikov ujet in odpeljan v Sibirĳo, kjer je pretrpel mnoge težave in slednjič, vrnjen na svobodo, vstopil v Red bosonogih karmeličanov, katerega je zelo pospeševal.
******
20. Istega dne, spomin svetega Evgenĳa, ki je v vasi Diógilo pri gori Morenciac [moransiá] v pariški okolici, po prestanem mučeništvu prejel krono blaženega trpljenja.
21. V Klervoju, spomin blaženega Everhárda, ki je iz vojaškega učitelja postal
učitelj svetišča in menih, ter je kakor najsvetlejša zvezda proslavil Red.
24. Na Portugalskem, spomin blažene Katarine, nune, ki je v kastrenškem samostanu zelo gojila premišljevanje Gospodovega trpljenja in zaslužila, da je bila
s Kristusom pribita na križ.
25. V kraju Parcodominarum silvanéškem, pogreb blažene Edmúnde, nune in
podpriorice, ki je po stalnosti in točni vztrajnosti v koru, čeprav je trpela najhujše bolečine, prišla v življenje, po katerem je najbolj goreče hrepenela.

16. ��������
1. Sveta Marjeta, ki je bila rojena na Madžarskem in kot soproga kralja Malkolma Škotskega III., rodila osem sinov in bila zelo zaskrbljena za dobro kraljestva
in Cerkve. Vzdrževala je radodarnost do ubogih in bila tako zgled odlične soproge, matere in kraljice.
2. Blizu Eislebena [ajslébena] (na Saškem, v Nemčĳi), sveta Jedrt, s priimkom
Velika, devica, ki je bila že od svojega otroštva z vso gorečnostjo in vztrajnostjo
vdana samoti in študĳu znanosti. Bila je popolnoma Bogu predana. Vstopila je
v cistercĳanski samostan Hel�a. Tam je na čudovit način tekla po poti popolnosti, ko se je posvečala molitvam in kontemplacĳi Križanega Kristusa. Dva dni po
današnjem dnevu je umrla.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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3. V Capui [kápuji] (v Kampánĳi), sveta mučenca: Avguštin in Felicita, ki sta
baje trpela pod cesarjem Décĳem.
4.* V Dolu (na ozemlju Bourgesa [búrža] v Galĳi), spomin svetih: Leokádĳa in
Luzóra, od katerih prvi senator Galcev, še pogan, je sprejel prve oznanjevalce krščanske vere pri Bourgesu [búržu] in v tem kraju spremenil svojo hišo v cerkev.
Drugi pa, njegov sin, se je baje preselil s tega sveta kot novokrščenec, še v belem
oblečen.
5. V Lyonu (ravno tako v Galĳi), sveti Evhérĳ, izmed senatorjev, ki se je najprej
podal s svojo družino k asketskega življenju na otok blizu Lérinsa [leréna]. Nato
je bil izvoljen za lyonskega škofa in je popisal trpljenje mnogih svetih mučencev.
6.* V današnji Švici, sveti Otmár, opat, ki je na kraju samostanske celice, ki jo je
ustanovil sveti Gal, ustanovil majhno zdravilišče za gobavce in samostan pod
observanco Pravila svetega Benedikta. Zaradi obrambe pravic je bil od bližnjih
mogočnikov kmalu odpeljan na otok Werden na Renu in je kot izgnanec umrl.
7.* V samostanu Cava [káva] de Tirreni (v Kampánĳi), blaženi Simeon, opat.
8. Pri mestu Provins [provén] (v Galĳi), smrt svetega Edmunda Richa [riča], kanterburiškega škofa, ki je bil izgnan zaradi obrambe Cerkve. Umrl je med cistercijanskimi menihi v Pontignyju [pontinjíju], kjer je sveto živel.
9.* V Asissi-ju (v Umbrĳi pri Svetem Damĳanu), sveta Neža, devica, ki je v cvetu
mladosti sledila sestri sveti Klari. Pod vodstvom svetega Frančiška se je z vsem
srcem oklenila uboštva.
10.* V Yorku na Angleškem, blaženi Edvard Osbaldeston, lenkesterski duhovnik in mučenec, gojenec angleškega remenskega kolegĳa, ki je bil obsojen pod
kraljico Elizabeto I. na smrt, ker je prišel v Anglĳo kot duhovnik, in bil izročen
mučenju z obešenjem.
******
11. V Afriki, rojstni dan za nebesa svetih mučencev: Ruﬁna, Marka, Valerĳa in
Honorata.
12. V Bonavalle, spomin blaženega Andreja, meniha, slavnega po svetem in čudežev polnem življenju.
13. V Španĳi, smrt častitljivega Martina, novinca.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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17. ��������
1. Spomin svete Elizabete Ogrske, ki je bila še kot deklica poročena z Ludvikom,
knezom Turingĳe, kateremu je rodila tri otroke. Ko je postala vdova, se je, po potrpežljivem prenašanju velikih težav in vdana premišljevanju nebeških reči, podala v bolnišnico v Marburg na Nemškem, ki jo je ustanovila. Sprejela je uboštvo in se posvečala bolnim in potrebnim do zadnjega življenjskega diha, stara
petindvajset let.
2. V Neocezaréji (v Pontu, v današnji Turčĳi), sveti Gregor, škof, ki je sprejel krščansko vero kot mladenič in napredoval tako v božji, kot človeški znanosti. Ko
je bil posvečen v škofa, je bil slaven po nauku, krepostih in apostolskem delu in
bil zaradi mnogih znamenj, ki jih je izvršil, imenovan Čudodelnik.
3. V Cezaréji (v Palestini), sveta mučenca: Alféj in Zahéj, ki sta v prvem letu preganjanja cesarja Dioklecĳana po mnogih mučenjih pretrpela smrtno obsodbo,
ker sta pričevala samo za Boga in Jezusa Kristusa, kralja.
4. V Cordobi [kórdovi] (v Andalúzĳi na Španskem), sveti Acískl, mučenec.
5. V Orleánsu [orleánu] (v lyonski Galĳi, danes v Francĳi), sveti Anĳán, škof, ki
je samo z zaupanjem v Boga, za katerega pomoč je pogosto prosil z molitvami in
solzami, osvobodil svoje mesto zasedeno od Hunov.
6.* V Vienni (v Burgúndĳi, danes v Francĳi), sveti Namátĳ, škof, ki je dobro vršil
svetne dolžnosti, kakor tudi dobro ohranil in okrasil škofovski sedež.
7. V Toursu [túru] (v Névstrĳi), sveti Gregor, škof, ki je na tem sedežu nasledil
svetega Evfronĳa in popisal zgodovino Frankov v stvarnem in preprostem jeziku.
8.* V Whitby-ju [vitbĳu] (v Northúmbrĳi), sveta Hilda, opatinja, ki je sprejela
vero in Kristusove zakramente. Ko je bila postavljena za skrbnico samostana, za
učenje redovnega življenja menihov in nun, se je v varstvo miru in ljubezni tako
zelo posvečala branju Svetega pisma, da se je zdelo, da je na zemlji vršila nebeška opravila.
9.* V Ramoschu [ramošu] (v Récĳi, v današnji Švici), sveti Florín, duhovnik, ki
se je stalno posvečal pastoralni skrbi.
10. V Carigradu, sveti Lazar, menih, ki je bil rojen v Armenĳi, velik umetniški
slikar svetih podob. Ker ni hotel uničiti svojih del, je bil zelo kruto mučen po
ukazu cesarja Teoﬁla Ikonoklasta. Kmalu pa, ko se je prepir umiril v prid prave… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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mu češčenju podob, je bil od cesarja Mihaela III. poslan v Rim, za potrditev soglasja in edinosti vse Cerkve.
11.* V Novari (na Sicílĳi), sveti Hugón, opat, ki je bil poslan od svetega Bernarda
iz Clairvauxa [klervója], in je ravno tam v Kalábrĳi ustanovil Cistercĳanski red.
12. V Lincolnu [linkolnu] (na Angleškem), sveti Hugo, škof, ki je bil poklican od
kartuzĳanskega meniha na ta škofovski sedež, tako za obrambo svobode Cerkve, kakor tudi za rešitev Judov iz rok sovražnikov, in je delo odlično opravil.
13.* Pri Krakovu (na Poljskem), blažena Saloma, ki je kot haličska kraljica, soproga umrlega kralja Kolomána, naredila zaobljube po Pravilu Klaris in je sveto
vršila službo opatinje v samostanu, ki ga je sama ustanovila.
14. V Hel�i (blizu mesta Eislebena [ajslébna] na Saškem), rojstvo svete Jedrt, device, katere spomin se omenja včerajšnji dan.
15. V Asunciónu [asunsĳónu] (v Paraguayu), sveti Janez del Castillo [kastíljo],
duhovnik in mučenec iz Družbe Jezusove, ki je deloval v vasi »reducciones«
imenovani, ki je bila ustanovljena isto leto od svetega Roka Gonzáleza in izročena njegovi skrbi. Umorjen je bil na ukaz moža, ki je vršil magĳo, s krutimi mučili in obsut s kamenjem.
16. V Nagasaki-ju (na Japonskem), sveta mučenca: Jordan (Hĳacint) Ansalone
in Tomaž Hioji Rokuzayemon Niši, duhovnika iz Reda pridigarjev (dominikancev), od katerih je prvi delal za evangelĳ najprej na Filipinskih otokih, nato na Japonskem. Drugi pa je bil na otoku Taiwan in zadnja leta v svoji domovini marljiv pospeševalec vere v nagasaški pokrajini, dokler nista oba z nepremagljivim
navdušenjem, pod najvišjim voditeljem Tokugawom Yemitsu, po sedem-dnevnem trpinčenju na vilah in v votlini izmučena umrla.
17.* Na morskem pristanišču pri obali Rocheforta [rošfórta] (v Francĳi), blaženi Lup Sebastĳan Hunot [inó], senski duhovnik in mučenec, ki je bil vržen v času francoske revolucĳe zaradi duhovništva v razpadlo ladjo pri sidrih na odprtem morju, kjer je doživel in pretrpel vse hudo ujetništva, in slednjič zaradi vročice dopolnil mučeništvo.
18.* V mestu Čapaivca (v kĳeviski pokrajini v Ukrajini), blaženi Jozafat Kocylovskyj, škof in mučenec v Przemyślu [pšemišlu], ki je bil v domovini mučen od
Bogu sovražne vlade in je izročil dušo kot zvesti Kristusov učenec.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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18. ��������
1. Posvetitev bazilik svetega Petra in Pavla, apostolov, od katerih je bila prva
zgrajena nad grobom Svetega Petra, na Vatikanskem griču od cesarja Konstantina, toda zaradi starosti se je že rušila. Obnovljena v večji obliki je bila na isti
dan znova posvečena. Druga pa je bila na Ostĳski cesti zgrajena od cesarjev Teodózĳa in Valencinĳána, nato uničena ob nesrečnem požaru in popolnoma znova zgrajena in bila posvečena desetega decembra. Skupni spomin obeh, na neki
način pomeni bratstvo apostolov in edinost Cerkve.
2. V Antiohĳi (v Sirĳi), sveti Róman, mučenec, diakon cezarejske škoﬁje. Ko je
videl, da ob preganjanju cesarja Dioklecĳana, kristjani ubogajo ukaze in hitijo k malikom, jih je s jasnim glasom vzpodbujal k odporu. Zato je bil v ječi, po
strašnih mučenjih in odrezanju jezika, z vrvjo zadavljen in ovenčan s slavnim
mučeništvom. Skupaj z njim je bil ovenčan z mučeništvom tudi deček Baral.
3.* V Colombiere-u [kolombĳéru] (v pokrajini Bourges [búrž] v Akvitánĳi,
v Francĳi), sveti Pátroklĳ, duhovnik, ki je bil puščavnik in misĳonar.
4.* V Bretanji (ravno tako v Francĳi), sveti Maudét, opat, ki je na pustem otoku
živel meniško življenje in je, kot učitelj duhovnega življenja, pridružil več učencev k številu svetnikov.
5.* V Coutancesu [kutánsu] (v Névstrĳi, tudi v Francĳi), sveti Romahárĳ, škof.
6.* V pokrajini Velay [velé] (v Akvitánĳi, danes v Francĳi), sveti Teofréd, opat in
mučenec.
7. V Toursu [túru] (v Névstrĳi), smrt svetega Odóna, clunyjskega [klinĳskega]
opata, ki je obnovil meniško disciplino po pravilu svetega Benedikta in po disciplini svetega Benedikta Anianskega.
8.* V Nagasaki-ju (na Japonskem), blaženi mučenci: Leonard Kimura, redovnik iz Družbe Jezusove, Andrej Murayama Tokuan, Kozma Takeya, Janez Jošida
Šoun, Dominik Jorge, ki so bili zaradi krščanskega imena vsi z ognjem sežgani.
9. V mestu Saint-Charles [sént čárlz] (v Missouri [misuri], v Združenih Severnih
Državah Amerike), sveta Filipina Duchesne [dišésn], devica od Sester od svetega Srca Jezusovega, rojena v Francĳi, ki je v kruti revolucĳi v domovini zbrala
redovno skupnost. Ko se je preselila v Ameriko je tam ustanovila mnogo šol.
10.* V Ceccanu [čekánu] pri Frosinoni (v Italĳi), blaženi Grimoáld od Očiščevanja (Ferdinand) Santamaria, redovnik iz Kongregacĳe pasĳonistov, ki je zaradi
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.

530

Martirologĳ

bolezni pobožno umrl, medtem, ko se je z navdušenjem in veseljem pripravljal
za duhovništvo.
11.* V vasi Wal-Ruda (na Poljskem), blažena Karolina Kózka, devica in mučenka, ki je med vojno, prebodena z mečem še kot mladenka, umrla za Kristusa, ker
je hotela braniti svojo čistost pred vojakom.
12.* Pri Madridu (na Španskem), blažene device: Marĳa od Pribežališča (Marĳa
Gabriela) Hinojosa y Naveros [inohósa i navéros] in pet tovarišic in mučenk, iz
Reda obiskanja Svete Marĳe, ki so bile v krutem preganjanju zaprte v samostan.
Toda od vojakov so bile prĳete, bičane s svinčenkami in se tako preselile h Ženinu, Kristusu.
******
13. V Antiohĳi, smrt svetega Hezíhĳa, mučenca. Bil je vojak in ko je slišal zapoved, naj odloži pas vsak, kdor ne bo žrtvoval malikom, je to takoj storil. Na desno roko so mu privezali težak kamen in ga vrgli v reko.

19. ��������
1. Spomin svetega Abdĳa, preroka, ki je po izgnanstvu izraelskega ljudstva oznanil Božjo jezo naproti sovražnim ljudstvom.
2. V Cezaréji (v Kapadókĳi, v današnji Turčĳi), sveti Maksim, korni škof in mučenec.
3. V vasi Braine-sur-la-Vesle [brén sir lavés] (blizu Vienne v lyonski Galĳi, v Francĳi), sveti mučenci: Severín, Eksupérĳ in Felicĳán.
4. V Antiohĳi (v Sirĳi), sveti Bárlaam, mučenec, ki je bil kmet in brez izobrazbe, toda obdarovan z modrostjo Kristusa in se je z nepremagljivo stanovitnostjo v veri upiral ognju, položenemu na roko, in zaradi krutosti tirana je prišel do
palme.
5. V Herakléji (v Trákĳi, v današnji Turčĳi), svete žene, device in vdove, po številu štirideset, mučenke.
6.* V pokrajini Velay [velé] (v Akvitánĳi), sveti Evdón, opat.
7.* Na gori Mercurio [merkúrio] (v Kalábrĳi), sveti Simón, puščavnik.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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8.* V samostanu Hel�a (na Saškem), sveta Matilda iz Hackeborna, devica, ki je
bila žena izredne učenosti in ponižnosti, z nadnaravnim darom razsvetljena za
mistično kontemplacĳo.
9.* V Mantovi (v Lombardíji), blaženi Jakob Benfa�i, škof, iz Reda pridigarjev
(dominikancev), ki je spravljal nasprotja v mestu in pomagal ljudstvu, ki je trpelo zaradi kuge in lakote.
10.* V vasi Garráf (v pokrajini Valencĳi na Španskem), blažena mučenca: Elizej
García [garsíja], redovnik iz Salezĳanske družbe, in Aleksander Planas Saurí, ki
sta bila vredna v času preganjanja vere, da se pridružita odrešilnemu boju Kristusa.
******
11. Rojstni dan za nebesa svetega Poncĳana, papeža in mučenca. Cesar Aleksander ga je skupaj z duhovnikom Hipolitom izgnal na Sardínĳo. Tam so ga ubili
z gorjačami. Njegovo telo je blaženi Fabĳan dal prenesti v Rim in ga pokopal na
Kalistovem pokopališču.
12. V Rimu (na Apĳski cesti), rojstni dan za nebesa svetega Maksima, duhovnika in mučenca, ki je trpel v Maksimĳanovem preganjanju in počiva pri svetem
Sikstu.
13. Istega dne, blaženi Krispín, škof, ki so mu v mestu Astiagénsi odsekali glavo
in je tako dosegel slavo mučeništva.
14. V Aleksandrĳi, spomin svetega Favsta, diakona. Že prileten je kot pričevalec
dosegel mučeništvo z obglavljenjem.
15. V Autunu [óténu], češčenje svetega Simplícĳa, škofa.

20. ��������
1. V Antiohĳi (v Sirĳi), sveti Bazilĳ, mučenec.
2. V mestu Ecĳa (v Andalúzĳi, v Španĳi), sveti Krispín, škof in mučenec.
3. V Silistri (v Mézĳi, v današnji Bolgarĳi), sveti Dásĳ, mučenec.
4. V Turinu (v Ligúrĳi), sveti mučenci: Oktávĳ, Solutór, in Adventór.
5.* V Vercelli-u [verčelĳu] (ravno tako v Ligúrĳi), sveti Teonést, mučenec, kateremu v čast je sveti Evzébĳ, škof, zgradil baziliko.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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6.* V Beneventu (v Kampánĳi), sveti Dor, škof.
7. V Chalons-sur-Saone [šalónu sir saón] (v Burgúndĳi), sveti Silvéster, škof, ki
se je v dvainštiridesetem letu duhovništva, poln dni in kreposti, preselil h Gospodu.
8.* Pri gori Jura (na lyonskem ozemlju), sveti Hipólit, opat in škof.
9. V Carigradu, sveti Gregor Dekapolitanski, menih, ki je najprej zaobljubil meniško, nato puščavniško življenje. Zatem je kot romar ostal dlje časa v Solunu,
nato v Carigradu, kjer se je močno boril v obrambi svetih podob in vrnil dušo
Bogu.
10. Na Angleškem, sveti Edmund, mučenec, kralj vzhodnih Angležev, ki je bil
v boju proti poganskim napadalcem ujet, in venčen z mučeništvom zaradi Kristusove vere.
11. V Hildesheimu [hildeshajmu] (na Saškem v Nemčĳi), sveti Bernvárd, škof, ki
je branil čredo pred napadalci, obnovil z mnogimi sinodami disciplino klera, in
pospeševal meniško življenje.
12.* V Kalábrĳi, sveti Ciprĳan, opat v Calamizzu [kalamícu], ki je zvesto varoval vzhodne predpise in zglede, bil strog do sebe, radodaren do ubogih in vsem
dober svetovalec.
13. V Hanoiu (v Vietnamu), sveti Frančišek Ksaver Can, mučenec, ki je bil kot
katehist zadavljen in obglavljen zaradi vere pod cesarjem Minh Mang.
14.* V Verolu (v Lácĳu), sveta Marĳa Fortunata (Ana Feliks) Viti, iz Reda svetega Benedikta, ki je skoraj vse življenje delala kot šivilja in bila z vsem srcem pozorna samo do zakonov Pravila.
15.* Blizu Valencĳe (na Španskem), blažene Angela od svetega Jožefa (Frančiška) Lloret [ljóret] Martí in štirinajst tovarišic, devic in mučenk, ona generalna
predstojnica, ostale redovnice iz Kongregacĳe krščanskega nauka, ki so ob preganjanju proti Cerkvi, med državljansko vojno, trpele zaradi vere v Kristusa.
16.* V vasi Picadero [pikadéro] de Paterna (ravno tako v pokrajini Valencĳa na
Španskem), blažena Marĳa od Čudezev Ortells Gimeno [himéno], devica in mučenka iz Reda klaris kapucink, v istem preganjanju ovenčana zaradi pričevanja
za Kristusa.
******
17. V Messíni (na Sicílĳi), sveta mučenca: Ámpel in Kaj.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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21. ��������
1. Spomin Darovanja blažene Device Marĳe. Drugi dan po posvečenju bazilike Santa Maria Nuova, zgrajene blizu zidu Jeruzalemskega templja, se praznuje tisto posvečenje same sebe Bogu, katero je od otroških let pripravila prihodnja
Bogorodica, po navdihu Svetega Duha, katerega milosti polna je bila od svojega
brezmadežnega spočetja.
2. Spomin svetega Rufa, o katerem pravi blaženi Pavel, ko piše Rimljanom, da je
izbran od Gospoda.
3. V Poreču (v Istri), sveti Maver, škof in mučenec, ki se je bojeval pod cesarjem
Numerĳanom.
4. V Cezaréji (v Palestini), sveti Agápĳ, mučenec, ki je bil pogosto trpinčen z mučili, toda vedno odložen še za večje boje. Pred samim Maksiminom je bil med igrami izročen medvedu,da bi ga požrl in naslednjega dne, ko je še dihal, s privezanimi kamni na nogah, potopljen v morje.
5. V Rimu pri Svetem Petru, sveti Gelázĳ I., papež, ki je bil znamenit po nauku
in svetosti. Da ne bi cesarska oblast škodila edinosti Cerkve, je prvi globoko razjasnil lastnosti dveh oblasti in medsebojno neodvisnost. Da bi ubogim in potrebnim pomagal, je umrl zelo reven.
6. V Ceseni [česéni] (v Flamínĳi), sveti Maver, škof.
7.* V Rimu, blažena Marĳa od Jezusa, Dobrega Pastirja (Frančiška) de Siedliska,
devica, ki je zaradi težav odpotovala iz Poljske države in je ustanovila Inštitut
sester svete nazareške Družine, za oskrbo tistih, ki se preseljujejo iz svoje domovine.
******
8. V Óstĳi, sveta mučenca: Demétrĳ in Honórĳ.
9. V mestu Neokórum, mučeništvo svete Marĳe, device in mučenke, ki je trpela
pod Adrĳanom in Antoninom.

22. ��������
1. V Rimu na pokopališču Kalista ob Apĳski cesti, spomin svete Cecílĳe, device
in mučenke. Poroča se, da je dosegla dvojno palmo iz ljubezni do Kristusa. Njeno ime nosi naslov cerkve onkraj Tibere od starih časov naprej.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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2. Spomin svetega Filemona iz Kolos, katerega ljubezni do Kristusa se je blaženi
apostol Pavel veselil, in ki se časti skupaj z ženo sveto Aﬀíjo.
3. V Arbeli (v Perzĳi), sveti Ananíja, mučenec, ki je bil v času preganjanja kralja
Šápura II., na ukaz nadčarovnika Ardisaga, zgrabljen in bil tako divje s korobači razmesarjen, da so krvniki mislili,da je že umrl in ga pustili na trgu ležati. Naslednjo noč pa so ga Kristjani odpeljali v njegovo hišo, kjer je izdihnil dušo.
4. V Milanu (v Ligúrĳi), sveti Benígnus, škof, ki je, ob veliki zmešnjavi vpadov,
z stanovitnostjo in vero vodil njemu izročeno Cerkev.
5. V Autunu [óténu] (v lyonski Galĳi, danes v Francĳi), sveti Pragmácĳ, škof.
6.* Pri bregu Žihun (blizu mesta Maraš na Kilíkĳi), blaženi mučenci: Salvator
Lilli, duhovnik iz Reda manjših bratov, Janez, sin Balžĳa, in drugih šest tovarišev armenske narodnosti, katerim so otomanski vojaki ukazali zanikati Kristusa, ker pa svoje vere niso hoteli zatajiti, so se, prebodeni z ostjo, preselili v večno kraljestvo.
7.* V vasi Trióra (v pokrajini Ligúrĳa, v Italĳi), blaženi Tomaž Reggio [rédžĳo],
škof v Génovi, ki je združeval čudovito blagost s strogostjo življenja in usklajeval slogo državljanov. Na vse načine je pomagal potrebnim, in predvsem skrbel
za reševanje težav pri ljudskih zborovanjih.
8. V mestu Teocaltitlán [teokal titlán] (v Mehiki), sveti Peter Esqueda Ramírez
[eskéda ramíres], duhovnik in mučenec, ki je bil ob mehiškem preganjanju vržen v ječo zaradi duhovništva, in slednjič umorjen s svinčenkami.
9.* V mestu Paterna (v pokrajini Valencĳi na Španskem), blažena redovnika
in mučenca: Elĳa (Julĳan) Torrĳo Sánchez [torího sánčes] in Bertrand (Frančišek) Lahoz Moliner [laós molinér], iz Inštituta šolskih krščanskih bratov, ki sta,
okrepljena po Kristusovem zgledu, ob verskem preganjanju zaslužila večno plačilo, obljubljeno istim, ki vztrajajo.

23. ��������
1. Sveti papež Klemen I., mučenec, ki je kot tretji po apostolu Petru vladal Cerkev in je napisal preslavno pismo Korinčanom, da bi med njimi utrdil slogo in
mir. Na ta dan se praznuje pokop njegovega telesa v Rimu.
2. Sveti Kolumban, opat, po narodnosti Irec, ki je postal za Kristusa romar, da
je poučil v Evangelĳu ljudstva v Francĳi. Ustanovil je samostan Luxeuil [liksej],
z mnogimi drugimi, katere je sam vodil pod strogo disciplino. Prisiljen, da se od
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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tod preseli, je prekoračil Alpe in ustanovil samostan Bobbio v Ligúrĳi, slaven po
disciplini in študĳu, kjer je v miru umrl, odlično zaslužen za Cerkev, in njegovo
telo je bilo na ta dan pokopano.
3. V Rimu na pokopališču Maksima na Novi Salarĳski cesti, sveta mučenka Felicita, mati sedmih sinov, mučencev. Cesar Antonin jo je dal zaradi vere v Kristusa obglaviti.
4. Pri Chiusi [kĳúzi] (v Toskani), sveta Mustíola, mučenka.
5. V Ciziku (v Helespóntu, v današnji Turčĳi), sveti Sisínĳ, škof in mučenec, ki
je bil baje umorjen z mečem po mnogih mučenjih ob Dioklecĳanovem preganjanju.
6.* V Metzu (v belgĳski Galĳi, danes v Francĳi), spomin svetega Klemena, ki ga
imajo za prvega škofa tega mesta.
7. V Méridi (v Španĳi), sveta Lukrécĳa, mučenka.
8. V Konya v Likaónĳi (v današnji Turčĳi), sveti Amﬁlóhĳ, škof, ki je bil v puščavi tovariš svetega Bazilĳa in Gregorja Nacianškega in tovariš tudi v škofovstvu,
slaven po svetosti in znanju, je sprejel mnoge boje za katoliško vero.
9. V Parizu (v lyonski Galĳi v Francĳi), sveti Severín, ki se je, zaprt v celici, posvečal božjemu premišljevanju.
10. V Agrigentu [agridžéntu] (na Sicílĳi), sveti Gregor, škof, ki je baje razlagal
svete knjige, da je neveščim odkrival skrito.
11. Na Brabantskem (v današnji Belgĳi), sveti Trudon, duhovnik, ki je svoje premoženje izročil škoﬁji v Metzu, ter prav tam zgradil samostan in zbral učence.
12.* V Albi (v Piemontu), blažena Marjeta iz Savoje, ki se je, ko je postala vdova, izročila Bogu v samostanu nun Reda pridigarjev (dominikancev), katerega
je sama ustanovila.
13. V Seulu (v Koreji), sveta Cecilĳa Yu So-sa, mučenka, ki je bila kot vdova odpeljana v ječo in oropana premoženja. Bila je dvanastkrat zaslišana in je tako, zaradi mučenja z besedami, umrla v ječi, stara blizu osemdeset let.
14.* V vasi Guadalúpe (na ozemlju Zacatecas [sakatékas] v Mehiki), blaženi Mihael Avguštin Pro, duhovnik in mučenec iz Družbe Jezusove, ki je bil, ob divjanju preganjanja proti Cerkvi, brez sojenja obsojen na obglavljenje kot udeleženec pri zločinu in tako dopolnil mučeništvo, kar je bilo njegova vroča želja.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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15.* Pri Madridu (na Španskem), blažena Marĳa Cecilĳa (Marĳa Felicita) Cendoya y Araquaistain [sendója i arakuájstain], devica in mučenka iz Reda Obiskanja svete Marĳe, ki se je v velikem preganjanju na isto noč, ko so bile ugrabljene
njene sestre, radovoljno izročila vojakom in skupaj z njimi z največjo žrtvĳo potrdila pričevanje za vero.

24. ��������
1. V pokrajinah Vietnama, spomin svetih mučencev: Andreja Dung Lac, duhovnika, in tovarišev. Z enim praznikom se slavi stosedemnajst mučencev, med katerimi je osem škofov, premnogi duhovniki in ogromno število kristjanov, laikov
obeh spolov iz vsakega stanu in starosti, ki so vsi rajši pretrpeli izgone, ječe, trpinčenja, slednjič največja mučenja, kot, da bi pogazili križ in odpadli od krščanske vere.
2. V Ogleju (na Beneškem), spomin svetega Hrizógona, mučenca, ki se praznuje
v Rimu na obletnico posvečenja cerkve, na naslov istega imena.
3. V Amérĳi (v Umbrĳi), sveta Firmína, mučenka.
4. V Milanu (v Ligúrĳi), sveti Protázĳ, škof, ki je pri cesarju Konstancĳu branil
zadevo svetega Atanázĳa in je sedel na koncilu v Sardíki.
5. Na gradu Blaye [blé] (pri Bordeauxu [bordóju] v Akvitánĳi, danes v Francĳi),
sveti Róman, duhovnik.
6.* V Cloynu (na Irskem), sveti Kolmán, kloynski škof.
7. Na ozemlju Clermont-Ferranda [klermón ferána] (v Akvitánĳi), sveti Porcĳán,
opat, ki je bil v mladosti suženj. V samostanu je poiskal zatočišče in svobodo,
kjer je postal menih, potem opat in umrl kot starček, oslabljen od posta.
8. V Cordobi [kórdovi] (v pokrajini Andalúzĳi na Španskem), sveti devici: Flora
in Marĳa, mučenki, ki sta bili ob preganjanju Maurov vrženi v ječo skupaj s svetim Evlógĳem, potem pa z mečem umorjeni.
9. V Reimsu [rejmu] (v Galĳi), trpljenje svetega Alberta Leuvenskega, škofa v Liegu [lĳéžu] in mučenca, ki je bil izgnan zaradi branjenja Cerkve in je bil tam istega leta posvečen in umorjen.
10.* V samostanu Cava [káva] de Tirreni (v Kampánĳi), sveti Bálzam, opat, ki je
med zmedami in prepiri svojega časa pametno in modro vršil svojo službo.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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11. V mestu Đong Hoi (v Vietnamu), sveti mučenci: Peter Dumoulin-Borie [dimulén borí], škof iz Pariške misĳonske družbe za zunanja ljudstva, Peter Vo
Đang Khoa in Vincenc Nguyen The Điem, duhovnika, od katerih je bil prvi obglavljen, drugi pa zadavljeni na ukaz cesarja Minh Mang.
12.* V Milanu (v Italĳi), blažena Marĳa Ana Sala, devica iz Kongregacĳe sester
od svete Marceline, ki se je s pomočjo znanosti, kot učiteljica vere in pobožnosti,
vsa posvetila vzgoji deklic.
13.* V vasi Picadero [pikadéro] de Paterna (v pokrajini Valencĳa na Španskem),
blažene device in mučenke: Nicéta od svete Preudarnosti Plaja Xifra [plaha hífra] in tovarišice, iz Inštituta sester Karmeličank od Ljubezni, ki so bile vredne,
s prižganimi svetilkami s Kristusom ženinom, stopiti k večni pojedini.
******
14. V Rimu, sveti Krescéncĳ, mučenec, o katerem beremo v mučeništvu blaženega papeža Marcela.
15. Pri Peruggii [perúdžĳi], sveti Flávĳan, mučenec.

25. ��������
1. Sveta Katarina, o kateri se poroča, da je bila aleksandrĳska devica in mučenka,
polna vrhunske nadarjenosti in modrosti in ne manj močnega duha. Njeno telo
se pobožno časti v slavnem samostanu na gori Sinaj.
2. V Cezaréji (v Kapadókĳi, v današnji Turčĳi), sveti Merkúrĳ, mučenec.
3. V Rimu, spomin svetega Mojzesa, duhovnika in mučenca, ki je po umoru papeža svetega Fabĳána pod cesarjem Décĳem, skupaj z zborom duhovnikov skrbel v Cerkvi za brate. Sodil je, da je treba odpustiti tistim, ki so padli, ki so bolni in ki so v smrtni nevarnosti. Dolgo časa zadržan v ječi, je bil pogosto potolažen po pismih svetega Ciprĳána iz Kartágine, ter bil ovenčan z izrednim in čudovitim mučeništvom.
4. V Aleksandrĳi (v Egiptu), sveti Peter, škof in mučenec, okrašen z vsemi krepostmi. Nepričakovano je bil na ukaz cesarja Galérĳa Maksimĳána obglavljen
kot zadnja žrtev velikega preganjanja in bil pečat mučencev. Z njim se spominjamo treh egiptovskih škofov, namreč: Hezíhĳa, Pahómĳa in Teodóra z mnogimi drugimi, ki so prav tako trpeli v istem preganjanju v Aleksandrĳi in s krutim
mečem prepeljani v nebesa.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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5. V Numídĳi (v današnji Alžirĳi), sveti Márkul, škof, ki ga je baje za časa cesarja Konstanta neki Makárĳ vrgel s pečine in je obležal kot mučenec.
6.* Na agenskem ozemlju v Akvitánĳi (danes v Francĳi), sveti Mavrín, mučenec, ki je bil baje preboden od poganov, ko se je posvečal oznanjevanju evangelija preprostemu ljudstvu.
7.* V valenski pokrajini v Galĳi, blažena Beatrika de Ornacieux [ornasĳé], devica iz Kartuzĳanskega reda, ki je, znamenita po ljubezni do Križa, živela in umrla izredno revna v samostanu Eymeu [éjmu], ki ga je bila ustanovila.
8.* V Reutu [rojtu] (na Švedskem), blažena Elizabeta Achler, s priimkom Dobra,
devica, ki je živela v Tretjem redu svetega Frančiška, skoraj kot rekluza in čudovito gojila ponižnost, uboštvo in trpinčenje telesa.
9. V Seulu (na Koreji), sveti Peter Yi Ho-yong, mučenec, ki je bil kot katehist,
skupaj s sestro sveto AgatoYi So-sa od stražarjev ujet. Ker je v priznavanju vere
ostal trden, so mu trikrat polomili kosti. Štiri leta je bil zadržan v ječi, kjer je kot
prvi umrl v slavni procesĳi mučencev tega naroda.
10.* V vasi Puebla de Híjar [íhar] (blizu Teruelu na Španskem), blaženi Hĳacint
Serrano López, duhovnik in mučenec iz Reda pridigarjev (dominikancev), ki je
bil ob preganjanju proti Cerkvi s svinčenkami preboden. Z njim se spominjamo
blaženega mučenca Jakoba Meseguera Burilla [mesegéra burílja], duhovnika iz
istega Reda, ki je na neznan dan v Barceloni dovršil odličen boj za Kristusa.
******
11. V Antiohĳi, sveti Erázem, mučenec.

26. ��������
1. V Rimu na pokopališču Priscile na Novi Salarĳski cesti, sveti Sirícĳ, papež, katerega hvali sveti Ambrož kot pravega učitelja
2. V Hadrianópolu (v Paﬂagónĳi, v današnji Turčĳi), sveti Alípĳ, diakon in stilit,
ki je umrl skoraj stoletni.
3. V Konstanci (na Švabskem v Nemčĳi), sveti Konrad, škof, odličen pastir svoje
črede, ki je od svojega premoženja radodarno poskrbel za Cerkev in uboge.
4. V Sparti (na Peloponézu v Grčĳi), sveti Nikón, menih, ki je po samostanskem
in puščavniškem življenju v Azĳi deloval na otoku Kreta. Ko je bil ta osvobojen
od jarma Saracenov, je z evangeljsko gorečnostjo na njem uvedel krščanske na… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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vade. Nato je prehodil Grčĳo in pridigal pokoro, dokler ni umrl v špartanskem
samostanu, katerega je ustanovil.
5. V gozdu pri Fra�i (na ozemlju Rovigo na Beneškem), trpljenje svetega Bellína, padovanskega škofa in mučenca, odličnega branitelja Cerkve, ki je bil kruto
zgrabljen od roparjev in je zaradi mnogih ran umrl.
6.* V Savoji (danes v Francĳi), v samostanu Silvestrinskih kanonikov, blaženi
Póncĳ Faucigny [fosinjí], ki je bil prej opat v samostanu Abondance [abondáns],
a je odložil službo, ter hotel umreti kot preprost redovnik.
7. Pri Fabriánu (v Marche, v Italĳi), sveti Silvester Gozzolini [gocolíni], opat, ki
je pred odprtim grobom prĳatelja, malo prej umrlega, spoznal vso nečimernost
sveta, se umaknil v puščavo in je menjaval različna bivališča, da bi se bolj skril
pred ljudmi. Slednjič je v puščavi pri Montefanu postavil temelje Kongregacĳe
Silvestrincev pod Pravilom svetega Benedikta.
8.* V Aptu (v Provansi), blažena Delfína, soproga svetega Elzeárĳa iz Sabrana,
s katerim sta oba zaobljubila, da bosta deviška in po njegovi smrti je ostala v molitvi in uboštvu.
9.* V Yorku (na Angleškem), blažena mučenca: Hugo Taylor [tejlor], duhovnik,
in Marmadúka Bowes [bouz], od katerih prvi mladenič, ki je prišel v Anglĳo kot
duhovnik, drugi pa starček, ki je istemu duhovniku pomagal, ko sta bila pod
kraljico Elizabeto I. z mučilom umorjena.
10. V Bisignanu [bisinjánu] (v Kalábrĳi), sveti Húmil (Luka Anton) Pirozzo [piroco], redovnik iz Reda manjših bratov, slaven po duhu preroštva in pogostih
zamaknjenih.
11. V Rimu v samostanu Svetega Bonaventura v Palatinu, sveti Leonard de Portu Maurítio, duhovnik iz Reda manjših bratov, ki je poln gorečnosti za duše
uporabil skoraj vse življenje za pridiganje, izdajanje knjig, in z več kot tristo misĳi v Rimu, na otoku Korzika in po Severni Italĳi.
12. V mestu Nam Đinh (v Vietnamu), sveta mučenca: Tomaž Đinh Viet Du in
Dominik Nguyen Van (Đoan) Xuyen, duhovnika iz Reda pridigarjev (dominikancev), ki sta bila po odločbi cesarja Minh Mang hkrati obglavljena.
13.* V Bassanu blizu Vicenze [vĳačence] (v Italĳi), blažena Kajetana Sterni, redovnica, ki je še mlada postala vdova. Povsem se je izročila službi ubogim in je
ustanovila Kongregacĳo sester od Božje volje, da bi služile ubogim in bolnim.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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14.* V Rimu, blaženi Jakob Alberione, duhovnik, ki je bil nad vse skrben pri
oznanjevanju Evangelĳa, in je z vso močjo in trudom poskušal uporabiti komunikacĳska sredstva v dobro človeške družbe, in jih narediti kot pomoč, da bi bolj
učinkovito oznanjali Kristusovo resnico. Zato je ustanovil kongregacĳo: Pobožna družba svetega apostola Pavla.
******
15. V Aleksandrĳi, spomin svetega Amatórĳa, škofa.
16. V samostanu Vendópera, sveti Leónard Portomavriški, pričevalec.

27. ��������
1. Pri reki Cea (v Galícĳi, v Španĳi), sveta mučenca: Fakúnd in Primitív.
2. V Grumenti (v Basilicati), sveti Lavérĳ, mučenec.
3. V Ogleju (na Beneškem), sveti Valerĳan, škof, ki je branil pravo vero proti arijancem v Iliriku in je združil klerike in laike za skupno življenje.
4. V Perzĳi, sveti Jakob, s priimkom Razrezani, mučenec. Ker je v času cesarja Teodózĳa mlajšega v čast kralja Iasdigérda zanikal Kristusa, sta ga njegova
mati in žena hudo okregali. Spreobrnil se je in se neustrašeno priznal za kristjana pred Varámom, Iasdigérdovim sinom in naslednikom. Zato je jezni kralj izrekel smrtno obsodbo, ukazal razsekati ga na kosce in ga obglaviti.
5. Pri Riezu [riéju] v Provansi (v Francĳi), sveti Maksim, po svetem Honorátu
opat samostana Lérins [lerén] in kmalu škof Rejénske škoﬁje.
6.* V pokrajini Blois [bloá] (v Galĳi), sveti Evsícĳ, samotar, ki si je zgradil celico
na obrežju Cari.
7.* V Carpentrasu (v Provansi), sveti Sifríd, škof.
8.* V Noyonu [nojónu] (v Galĳi), sveti Ahárĳ, škof, ki je bil, iz meniha v Luxeuilu [likséju], izvoljen za škofa v Noyonu in Tournai-u [turnéju], in se je predal
oznanjevanju Evangelĳa ljudstvom severnih pokrajin.
9.* V Mainzu (v Renánĳi, v Nemčĳi), sveta Bilhílda, devica, ki je zgradila samostan, v katerem je pobožno umrla.
10.* Na Škotskem, sveti Fergúst, škof, ki je baje vršil poslanstvo pri Piktih.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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11. V Salzburgu (na Bavarskem, v današnji Avstrĳi), sveti Virgil, škof, zelo učen
mož, po narodnosti Irec, ki je bil s pomočjo kralja Filipina postavljen na čelo
salzburški Cerkvi. Tam je zgradil stolnico v čast svetega Ruperta in srečno delal
za širjenje vere med Karantanci.
12.* V kraju Beauvoir-sur-Mer [bovoár sir mér] (pri francoski obali v pokrajini
Nantesa [nánta], v Bretanji), sveti Gulstan, menih, ki je kot mladenič zbežal iz
rok piratov, katerega je sprejel sveti Feliks, tedaj puščavnik. Slovel je, ker je nepismen recitiral brevir, in pomagal pomorščakom.
13.* V Akvili (v Italĳi), blaženi Bernardin de Fossa (Janez) Amici [amíči], duhovnik iz Reda manjših bratov, ki je širil katoliško vero v večih provincah Italĳe.
14.* V Nagasaki-ju (na Japonskem), blaženi Tomaž Koteda Kiuni in deset tovarišev, mučencev, ki so bili iz sovraštva do vere obglavljeni na ukaz predsednika
Gonzuku-a.
15.* V koncentracĳskem taborišču Dachau (blizu Münchna na Bavarskem,
v Nemčĳi), blaženi Bronislav Kostowski, mučenec, ki je v vojni v času okupirane Poljske, dosegel palmo mučeništva po strašnih mučenjih v ječi.

28. ��������
1. V Sebasti (v Armenĳi), sveti Irenárh, mučenec, ki je bil krvnik. Spreobrnil se je
h Kristusu zaradi vztrajnosti krščanskih žena, in je bil, verjetno pod cesarjem Dioklecĳanom in predsednikom Maksimom, presekan s sekiro.
2. V Afriki, spomin svetih mučencev: Papinĳána Viténsa in Mansvéta Uruzitána, škofov, ki sta bila v času vandalskega preganjanja pod arĳanskim kraljem
Genzeríhom zaradi obrambe katoliške vere ožgana po vsem telesu z razbeljenimi železnimi ploščami in končala slavni boj. V tem času so trpeli tudi drugi sveti ško�e, namreč: Urban Girbitánski, Krescencĳ Bizantinski, Habetdéus Teudalenski, Eustracĳ Sufetan, Kreskonĳ Oeenski, Vicis Sabratenski, Feliks Hadrumelénski, ter nato pod Huneríhom, sinom Genzeríha: Hortulán Benefénski in Florencĳán Midilénski, ki sta bila izgnana. S pričevanje za vero so vsi dopolnili tek
življenja.
3. V Carigradu, sveti Štefan mlajši, menih in mučenec, ki je pod cesarjem Konstantinom Koprónimom trpel različna mučenja zaradi čaščenja svetih podob in
s prelitjem krvi potrdil katoliško resnico.
4.* Blizu Rossanu (v Kalábrĳi), sveta Teodóra, opatinja, učenka svetega Nila
mlajšega in učiteljica meniškega življenja.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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5. V Neaplju (v Kampánĳi), smrt svetega Jakoba Picéni [pičéni] ali iz Marche,
duhovnika, iz Reda manjših bratov, preslavnega po pridiganju in ostrosti življenja.
6.* V Yorku (v Anglĳi), blaženi Jakob Thomson [tomsn], duhovnik in mučenec,
ki je bil pod kraljico Elizabeto I. obsojen na smrt, ker je mnoge spravil s Katoliško Cerkvĳo, in bil zato izročen mučenju z mučilom.
7. V pokrajini Kham Đuong (v Vietnamu), sveti Andrej Tran Van Trong, mučenec. Ker ni hotel poteptati križa, je bil, po ječi in strašnih mučenjih, obglavljen
pod cesarjem Minh Mang-om.
8.* V kraju Paracuellos del Jarama [parakuéljos del Hárama] (pri Madridu na
Španskem), blaženi Janez od Jezusa (Marĳan) Adradas Gonzalo, duhovnik, in
štirinajst tovarišev, mučencev, redovnikov iz Reda svetega Janeza od Križa, ki so
bili v času preganjanja ovenčani s slavnim trpljenjem.
9.* V vasi Picadero [pikadéro] de Paterna (v pokrajini Valencĳa, ravno tako na
Španskem), blaženi Alojzĳ Campos Górriz [kámpos góris], mučenec, ki je bil v istem preganjanju vere, po veselem življenju, vdanem apostolatu in delom ljubezni, ovenčan s slavno smrtjo.
******
10. V Korintu, rojstni dan za nebesa blaženega Sosténa, učenca svetega Pavla.
Apostol se ga spominja v pismu Korinčanom.

29. ��������
1. V Rimu na Trasónskem pokopališču (na Novi Salarĳski cesti), sveti Saturnín
iz Kartágine, mučenec. Kot poroča sveti papež Damaz, je bil pod cesarjem Décijem zaradi Kristusa v domovini položen na mučilo, in poslan v Rim kot izgnanec. Ko je premagal druga kruta mučila, je spreobrnil tirana Gracĳána, ter z obglavljenjem dosegel venec mučeništva.
2. V Toulousu [tulúzu] (v narbonenski Galĳi, danes v Francĳi), spomin svetega Saturnína, škofa in mučenca, ki je bil, baje v času istega Décĳa, privlečen na
Kapitol tega mesta, ter bil od poganov vržen iz vrha gradu po stopnicah, da je,
z razbito glavo in po vsem telesu razmesarjen, vrnil Kristusu dušo.
3. V Anciri (v Galácĳi, v današnji Turčĳi), sveti Filómen, mučenec, ki je bil, baje
ob preganjanju cesarja Avrelĳana, pod predsednikom Feliksom, vržen v ogenj in
slednjič, z žeblji pribitimi rokami, nogami in glavo, dopolnil mučeništvo.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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4. V Tudu (v Umbrĳi), sveta Ilumináta, devica.
5. V Batnanu (ravno tako v Osroéni, v današnji Turčĳi), sveti Jakob, škof v Sarugu, ki je to Cerkev razsvetljeval s pridigami, homilĳami in prevodi, ter jo razsvetlil z najčistejšo vero. Slavi se, s svetim Efremom, kot učitelj in steber Cerkve pri
Sircih.
6.* V Deventeru (v Frízĳi, na današnjem Nizozemskem), smrt svetega Radbóda,
utrechtskega škofa, ki je bil učen in moder pastir, ter je umrl, ko je obiskoval preproste ljudi.
7.* V Yorku (na Angleškem), blaženi Edvard Burden [bérdn], duhovnik in mučenec, ki po končanem študĳu na Reimskem angleškem kolegĳu postal duhovnik. Vrnil se je na ozemlje kraljice Elizabete I. in pred podivjano množico dovršil trpljenje na mučilu.
8.* Ravno tam, blaženi mučenci: Jurĳ Errington, Viljem Gibson in Viljem Knight
[najt], ker so bili duhovniki, so bili zaradi tega obsojeni in po različnih trpinčenjih izročeni mučeništvu.
9.* Na otoku Aceh pri Sumatri, blažena mučenca: Dionízĳ od Rojstva (Peter)
Berthelot, duhovnik, in Redempt od Križa (Tomaž) Rodríguez [rodríges], redovnik, iz Reda bosonogih Karmeličanov, ki sta bila naprej od mohamedancev zasužnjena in slednjič s puščicami in sekiro umorjena na morski obali.
10. V Luceri [lučéri] (v Apúlĳi), sveti Frančišek Anton Fasani, duhovnik iz Reda
manjših bratov Konventualcev, mož izrednega znanja, okrepljen predvsem s študĳem oznanjevanja in pokore. Tako je pomagal ubogim in potrebnim, da ni nikdar pomišljal sleči si obleko, s katero je pokril berača in vsem je nudil krščansko pomoč.
11.* V tako imenovanem kraju El Saler (blizu Valencĳe na Španskem), blaženi
Alafríd Simón Colomina [kolomína], duhovnik in mučenec iz Družbe Jezusove,
ki je v preganjanju Cerkve potrdil zvestobo Gospodu s svojo krvjo.

30. ��������
1. Praznik svetega Andreja, apostola, rojenega v Betsajdi, brata Simona Petra in
skupaj z njim ribiča. Bil je prvi poklican od Gospoda Jezusa pri Jordanu izmed
učencev Janeza Krstnika. Sledil mu je in k njemu privedel tudi brata. Po binkoštih je baje oznanjal evangelĳ v Ahaji in bil pri Patrassu pribit na križ. Carigrajska Cerkev ga slavi kot preslavnega zavetnika.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.

544

Martirologĳ

2. V Milanu (v Ligúrĳi), sveti Miroklét, škof, katerega se spominja sveti Ambrož
med škoﬁ, svojimi zvestimi predhodniki.
3.* V Bretanji (v Francĳi), sveti Tugduál, s priimkom Pabu, opat in škof, ki je
ustanovil samostan v kraju Treguier.
4. Pri gori Siepu v Toskani, sveti Galgán Guido�i, puščavnik, ki se je spreobrnil k Bogu po lahkoživi mladosti, in preživel ostalo življenje v prostovoljni telesni pokori.
5.* V Montpellieru [monpelĳéru] (v Provansi, v Galĳi), blaženi Janez de Vercélis
Gabrella, duhovnik, ki je kot generalni magister Reda pridigarjev (dominikancev) neutrudno oznanjal spoštovanje do Jezusovega imena.
6.* V Regensburgu (na Bavarskem v Nemčĳi), blaženi Friderik, redovnik iz Reda
puščavnikov svetega Avguština, ki je bil spreten tesar, in se je odlikoval v gorečnosti, molitvi, pokorščini in ljubezni.
7. V Lancestonu [lánsestnu] (na Angleškem), sveti Kutbért Mayne [majn], duhovnik in mučenec, ki je sledil katoliški veri, ko je postal duhovnik. Vršil je službo v Wallesu [veljzu], dokler ni bil pod kraljico Elizabeto I. obsojen na smrt, ker
je izdal javnopravna apostolska pisma. Kot prvi izmed učencev angleškega kolegĳa Douai [duej], je bil izročen trpljenju mučila.
8.* V Yorku (ravno tako na Angleškem), blaženi Aleksander Crow, [krou] duhovnik in mučenec, ki je iz ponižnega krojača postal duhovnik, in je pod isto
kraljico, zaradi duhovništva, slavno končal tek mučeništva na mučilu.
9. V kraju Qu-xian (v provinci Si-čuan na Kitajskem), sveti Tadej Liu Rui-ting,
duhovnik in mučenec, ki je bil iz sovraštva do vere zadavljen.
10. Pri Hueu (v Vietnamu), sveti Jožef Marchand [maršán], duhovnik in mučenec iz Pariške misĳonske družbe za zunanja ljudstva, ki je bil pod cesarjem Minh
Mang obsojen na mučenje s sto ranami.
11.* V kraju Paracuellos del Jarama (pri Madridu na Španskem), blaženi redovniki: Mihael Ruedas Megías in šest tovarišev, mučencev, iz Reda svetega Janeza
od Boga. Slavni zaradi pričevanja krščanske vere, so se ob divjanju preganjanja,
s pomočjo sovražnikov Cerkve, preselili h Gospodu.
12.* V Valencĳi (ravno tako na Španskem), blaženi Jožef Otín Akvilé, duhovnik
in mučenec iz Salezĳanske družbe, ki je v istem preganjanju z nepremagljivo
vztrajnostjo prišel v nebeško kraljestvo.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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13.* V koncentracĳskem taborišču Dachau (blizu Münchna na Bavarskem,
v Nemčĳi), blaženi Ludvik Rok Gientyngier, duhovnik in mučenec, ki je v vojni v času okupacĳe Poljske, zaradi zločinske, veri sovražne vlade, od mučenja
umrl.
******
14. Pri Santoni, smrt svetega Trajana, moža velike svetosti.
15. Istega dne, trpljenje svete Justine, device in mučenke.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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1. ��������
1. Spomin svetega Nahuma, preroka, ki je oznanjal, da Bog vodi tek časov in
sodi ljudstva po pravici.
2. V Milanu, sveti Kastricĳán, škof.
3.* V Poitiersu [puatĳéju] (v Akvitánĳi, danes v Francĳi), sveta Floréncĳa, devica, katero je spreobrnil sveti škof Hilarĳ, izgnan v provinco Azĳo, njemu je sledila, ko se je vrnil k svojim.
4.* V Frejusu (v Provansi), sveti Leóncĳ, škof, ki je pospeševal meniško ustanovo svetega Honorata na otoku Lerins [lerén], kateri je sveti Janez Kasĳan, njegov
prĳatelj, posvetil prvih deset spisov.
5. V Le Mansu [lemánu] (v Névstrĳi, danes v Francĳi), sveti Domnól, škof, ki je
bil prej opat samostana svetega Lavrencĳa Pariškega, ki je slovel po čudežih.
6. Pri Verdunu [verdénu] (v Avstrázĳi), sveti Ageríh, škof, ki je gradil cerkve in
krstilnice. Ko je svojo cerkev naredil za pribežališče beguncev, je mnogo trpel od
kralja Teodoríha.
7. V Noyonu [nojónu] (v Névstrĳi), sveti Elígĳ, škof, ki je bil zlatar in svetovalec kralja Dagoberta. Ko je zgradil že več samostanov in izdelal spomenike svetnikov z veliko umetnostjo in okrasjem, je bil povišan na noyonski in tournaĳski
škofovski sedež, ter se z vso gorečnostjo posvetil delu apostolata.
8.* V mestu Cotignoli [kotinjóli] (v Emílĳi), blaženi Anton Bonfadini, duhovnik
iz Reda manjših bratov. Ko je dalj časa oznanjal Božjo besedo, je prehodil mnoge
pokrajine v Italĳi in kraje v Sveti deželi.
9.* V Colchestru [kólčestru] (na Angleškem), blaženi Janez Beche [beč], duhovnik in mučenec iz Reda svetega Benedikta, ki je bil kot opat samostana svetega
Janeza obsojen na smrt pod kraljem Henrikom VIII. zaradi dozdevnega zločina
izdajstva, v resnici pa zaradi zvestobe rimskemu papežu in bil izročen trpljenju
na mučilu.
10. V Londonu (ravno tako na Angleškem), sveti duhovniki: Edmund Campion
[kémpion], Radulf Sherwin [šérvin] in Aleksander Briant [brajent], mučenci pod
kraljico Elizabeto I., odlični po nadarjenosti in po kreposti. Sveti Edmund, ki je
kot mladenič izpovedal katoliško vero, je bil sprejel v Jezusovo Družbo v Rimu
in v Pragi posvečen v duhovnika. Vrnil se je v domovino, kjer je zelo potrjeval
vero kristjanov, tako z besedo, kot s spisi. Zaradi tega je bil umorjen po mnogih
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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mučenjih v Tiburnu. Z njim sta pretrpela ista mučenja sveti Radulf in Aleksander, od katerih je drugi zaslužil, da je bil v ječi vpisan v Jezusovo Družbo.
11.* V Yorku (ravno tako na Angleškem), blaženi Rihard Langley [léngli], mučenec, ki je bil pod isto kraljico Elizabeto obsojen na smrt, ter obešen za vrat, ker
je sprejemal duhovnike.
12.* V koncentracĳskem taborišču Oswiečim (ali Auschwitz blizu Krakova na
Poljskem), blaženi Kasimir Sykulski, duhovnik in mučenec, ki je bil umorjen
s svinčenkami, ker je v vojni ohranil trdno vero pred preganjalci božje Cerkve.
13.* V mestu Dire Dawa (v Etiopĳi), blažena Liduína (Helisa Angela) Meneguzzi, devica iz Inštituta svetega Frančiška Saleškega, ki je postala pravi vzor ponižnosti in krščanske ljubezni. Velikodušno je zaradi Boga vršila usmiljenje med
ubogimi, bolnimi in ujetniki.
14.* V kraju Isiro (v notranjosti Republike Kongo v Afriki), blažena Klementina Nengapeta Anuarite, devica in mučenka iz Kongregacĳe sester od svete Družine, ki je bila med preganjanjem v državljanski vojni z drugimi redovnicami
zgrabljena, katere je vzpodbujala k čuječnosti in molitvi, in je z veliko silo zavračala poželenje vojaškega tribuna. Od njega, vsega besnega, je bila umorjena zaradi Ženina Kristusa.
******
15. V Rimu, sveti mučenci: duhovnik Díodor, diakon Marian in drugi. Na ukaz
cesarja Numerĳana so zaslužili slavo mučeništva.
16. Ravno tako v Rimu, sveti Krizant, mučenec, ter Darja, devica in mučenka.
Cesar Numerĳan ju je ukazal živa zasuti z zemljo in kamenjem v peskokopu ob
Salarĳski cesti.
17. V mestu Narnia, sveti Prókul, duhovnik in mučenec.
18. Pri Mainzu, rojstni dan za nebesa svetega Albana, mučenca.
19. Istega dne, sveta Natalĳa, žena svetega Adriana, mučenca.
20. Spomin na prenos svetega Mavra, mučenca.
21. V Rimu v samostanu Svetega Vincencĳa in Anastazĳe, blaženi Hugo, kardinal in škof v Ostĳi. Sveti Bernard, ki je bil njegov nekdanji učitelj, je na več mestih razglasil njegovo slavo, posebno še v pismu grofu Ildefonsu.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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22. V Fiteru (v Novari), pokop častitega Marka, opata, glavnega reformatorja
španske observance. Njegovo telo je, pokopano v živem apnu, ostalo nestrohnjeno.

2. ��������
1. Spomin svetega Habakuka, preroka, ki je, zaradi krivic in nasilja ljudi, naznanil Gospodovo sodbo, toda tudi njegovo usmiljenje, rekoč: »Pravični pa bo živel
iz svoje vere«.
2. V Rimu, sveta Bibĳána, mučenka, po kateri imenu je sveti papež Simplicĳ imenoval baziliko na Eskvilinu.
3. Ravno tako v Rimu, na pokopališču Poncĳána na Portuénski cesti, sveti Piménĳ, duhovnik in mučenec.
4. V Ogleju (na Beneškem), sveti Hromácĳ, škof, pravi pospeševalec miru in je
dvigal ljudstvo iz žalosti, ki je zbiral sredstva za od Alaríha porušene samostane.
Bil je tudi odličen razlagalec skrivnosti Božje besede in je dvigal duhove k višjim stvarem.
5. Na otoku Palmorola (v Ligúrĳi), smrt svetega Silvérĳa, papeža in mučenca.
Ker ni hotel nazaj ustoličiti heretičnega carigrajskega škofa Antima, ki ga je njegov predhodnik Agapít odstavil, je bil na ukaz cesarice Teodore oropan sedeža
in odpeljan v izgnanstvo in je tam zaradi mnogih težav umrl.
6.* V samostanu Groenendaalu (v bruseljski pokrajini v Belgĳi), sveti Janez Ruysbroeck [rujsbrek], duhovnik in redovni kanonik, ki je učil čudovite reči o raznih
stopnjah duhovnega življenja.
7.* V Múrcĳi (na Španskem), blažena Marĳa Angela Astorch [astórč], opatinja iz
Reda Klaris, ki je, zelo ponižna in vdana pokori, nudila tako nunam kot svetnim
ljudem tolažbo in nasvete za dobro.
8.* V kraju Logiewniki (na Poljskem), blaženi Rafael (Melhior) Chyliński, duhovnik iz Reda konventualnih manjših bratov, ki je ob času kuge obiskoval bolnike v Krakovu, da jim je pomagal k pobožnosti in skrbel za pošteno in krščansko smrt.
9.* V Ivano-Frankivsku (v Ukrajini), blaženi Janez Slezyuk, škof in mučenec, kateremu je, pod Bogu sovražno vlado, Gospod podaril palmo mučeništva, ker je
pri vernikih bizantinskega obreda skrito in neutrudno delil skrivnosti in zaradi
neustrašene stanovitnosti pred preganjalci.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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******
10. V Afriki, rojstni dan svetih mučencev in bratov: Sevéra in Sekúra, ki sta bila
ovenčana z mučeništvom.

3. ��������
1. Spomin svetega Frančiška Ksaverja, duhovnika iz Jezusove Družbe, rojenega
v Navarri, ki je pokristjanjeval Indĳce. Kot eden prvih tovarišev svetega Ignacija je iz gorečnosti po širjenju Evangelĳa oznanjal brezštevilnim ljudstvom Indije, na Molukih in drugih otokih. Slednjič je neutrudljivo na Japonskem oznanjal Kristusa in mnoge spreobrnil k veri in nazadnje, izčrpan od bolezni in dela,
umrl na Kitajskem otoku Sancian.
2. Spomin svetega Sofoníja, preroka, ki je v dneh Ozĳa, judovskega kralja, oznanil propad brezbožnikov na dan Gospodove jeze, in ljudstvo revnih in v pomanjkanju okrepil v upanju na odrešenje.
3. V Tangeru (v Mavretánĳi, v današnjem Maroku), sveti Kasĳán, mučenec. Dolgo je opravljal policĳsko službo, potem pa je spoznal, da je vredno prekletstva,
če krvoločno služi pobĳanju kristjanov. Zato se je tej službi odpovedal in z izpovedjo krščanske vere zaslužil zmagoslavje mučeništva.
4. V Winchestru [vinčestru] (na Angleškem), smrt svetega Birína, ki je bil od papeža Honórĳa poslan za prvega škofa v Dorchestru [dorčestru] in hkrati je imel
sedež zahodnih Saksonov, ter ljudstvu neutrudno širil oznanilo rešitve.
5. V Churu [húru] (v Švici), sveti Lúcĳ, puščavnik.
6.* V Londonu (na Angleškem), blaženi Edvard Coleman [koulmen], mučenec,
ki je bil zaradi sprejetja katoliške vere lažnivo ovaden zločina zarote proti kralju
Karlu II. in v Tiburnu obešen na vrv. Slednjič, še živ, je bil preboden z železom.
7.* V Tridentu (na Beneškem), blaženi Janez Nepomuk De Tschiderer [čidérer],
škof, ki je pol vere z evangeljsko gorečnostjo in z blagostjo oskrboval tisto Cerkev, in v času stiske nudil čudovito pričevanje ljubezni do svoje črede.
******
8. V Rimu, sveti mučenci: tribun Klavdĳ, njegova žena Hilarĳa, sinova Jason in
Maver ter sedemdeset vojakov. Klavdĳa je cesar ukazal, privezanega na veliko
skalo, vreči v morje, vojake in Klavdĳeva sinova pa je dal usmrtiti. Blaženo Hilarĳo so kmalu zatem, ko je pokopala trupla svojih sinov in molila na njihovem
grobu, zgrabili pogani. Tako se je preselila h Gospodu.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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9. V Sieni, sveti Galgan, puščavnik. Ko se je sam čudežno spreobrnil, je tudi zaročenko pritegnil k deviškemu življenju.
10. V Vĳéru, blaženi Albert, olivski opat. Bleščeč v slavi zaslug je na poti h generalnemu kapitlju sveto umrl v tamkajšnjem samostanu, kot si je želel.

4. ��������
1. Sveti Janez Damaščan, duhovnik in cerkveni učitelj, slaven po svetosti in nauku, ki se je z besedo in pismi neutrudno boril proti cesarju Leonu Izauriacu za
čaščenje svetih podob. Ko je postal menih v Mar Saba blizu Jeruzalema, je sestavljal svete pesmi in tam tudi počiva. Njegovo telo je bilo na ta dan pokopano.
2. Spomin svete Bárbare, device, ki je bila mučenka baje v Nikomedíji, v času
cesarja Maksimina. Po krutem zaporu so ji prerezali kite, jo žgali z baklami, ji
odrezali prsi in trpinčili še z drugimi mukami. Končno je umorjena z mečem dopolnila mučeništvo.
3. V Aleksandrĳi (v Egiptu), sveti Hérakla, škof, Orígenov učenec. Kot njegov
tovariš in naslednik v šoli je prišel na slaven glas in je bil izvoljen za vodstvo te
škoﬁje.
4. V Sanaklaru (v Pontu, v današnji Turčĳi), sveti Melétĳ, škof, ki je bil zelo učen,
še mnogo slavnejši pa po kreposti duha in po preprostosti življenja.
5. V Bologni [bolónji] (v Emílĳi), sveti Feliks, škof, ki je bil diakon tej škoﬁje pod
svetim Ambrožem Milanskim.
6.* Pri Vienni (v lyonski Galĳi, danes v Francĳi), sveti Aper, duhovnik, ki je zapustil domovino, si zgradil celico in živel samotarsko in spokorno.
7.* V pokrajini Bourges [búrž] (v Akvitánĳi), sveti Sigirámn, menih, romar in
lonraiski opat.
8.* V Le Mansu [lemánu] (v Névstrĳi, danes v Francĳi), sveta Adrehílda ali Ada,
opatinja samostana Svete Marĳe.
9.* V samostanu Ellwangen (na Bavarskem v Nemčĳi), sveti Sola, duhovnik in
puščavnik.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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10. V Polibotu (v Frigĳi, v današnji Turčĳi), sveti Janez, s priimkom Čudodelnik,
škof, ki je mnogo delal v prid svetim podobam proti naklepu cesarja Leona Armenskega.
11. V samostanu Siegburg [zígburk] (v Renánĳi na Nemškem), sveti Anón, kölnski škof, ki je, za časa vlade cesarja Henrika IV., kot mož trdnega značaja, bil
v velikih časteh, tako v Cerkvi kot v javnih zadevah in je skrbel za zgradbe mnogih cerkva in samostanov, za dvig vere in pobožnosti.
12. V Salisbury-ju [selisberĳu] (na Angleškem), sveti Osmúnd, škof, ki se je preselil s kraljem Viljemom Normandĳskim na Angleško in bil tam kmalu povišan
za škofa. Obdaroval je stolnico in skrbel zanjo in za Božje čaščenje.
13. V Parmi (v Emílĳi), sveti Bernard, škof, ki se je kot menih vedno trudil za popolnost življenja, kot kardinal za dobro Cerkve, kot škof za zveličanje duš.
14.* V Sieni (v Etrúrĳi), blaženi Peter Pektinárĳ, redovnik iz Tretjega reda svetega Frančiška, znamenit po posebni ljubezni do ubogih in bolnih, po ponižnosti
in molku.
15.* V kraju Edo (na Japonskem), blaženi mučenci Frančišek Galvez [gálves],
duhovnik iz Reda manjših bratov, Hieronim od Angelov, duhovnik, in Simon
Jémpo, redovnik, oba iz Družbe Jezusove, ki so bili iz sovraštva do vere izročeni ognju.
16.* V Kölnu (v Renánĳi na Nemškem), blaženi Adolf Kolping, duhovnik, ki je
goreče skrbel za delavce in socialno pravičnost in je ustanovil združenja mladih
delavcev in jih razširil po mnogih krajih.
17. V Veroni (v Italĳi), sveti Janez Calabria [kalábrĳa], duhovnik, ki je ustanovil
Kongregacĳo ubožnih služabnikov in služabnic od Božje previdnosti.
******
18. Na Poljskem (blizu Lúblina), blaženi Kristĳan, menih in škof. Po papeževem
ukazu je v potu svojega obraza sejal besedo evangelĳa med divjimi narodi.
19. V belgĳskem samostanu Beaupré [bopré], blažena Ivana, konverza. Čeprav
je bila plemenitega rodu, je opravljala razna nizka opravila in skrbela tudi za živino.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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5. ��������
1. V Tebesti (v Numídĳi, v današnji Alžirĳi), trpljenje svete Krispíne iz Tagore,
družinske matere, ki je bila v času preganjanja Dioklecĳana in Maksimiana na
ukaz prokonzula Anolína obglavljena, ker ni hotela žrtvovati malikom.
2. Blizu Jeruzalema, sveti Saba, opat, ki je bil rojen v Kapadócĳi. Šel je v judovsko puščavo, kjer je v sedmih samostanih ustanovil nov način puščavniškega
življenja, ki so bili imenovani lavre. Samotarje je zbral pod enim predstojnikom
v Veliki Lavri, pozneje poimenovani po njegovem imenu. Preživel je tam mnogo let, blestel je po zgledu kreposti in se stalno bojeval za kalcedonsko veroizpoved.
3.* V samostanu San Pietro de Aquára [akvára] (v Kampánĳi), sveti Lúcid, menih.
4.* V Bragi (na Portugalskem), spomin svetega Gerálda, škofa, znamenitega po
obnavljanju Božjega čaščenja, po popravljanju cerkva, in po pospeševanju cerkvene discipline. Umrl je ob pastoralnem obisku v kraju imenovanem Bornos,
v neki oddaljeni pokrajini.
5.* V Mantovi (v Lombardíji), blaženi Bartolomej Fanti, duhovnik iz Karmeličanskega reda, ki je z besedami in zgledom vzpodbujal srca ljudi k sveti ljubezni do Boga in k otroški pobožnosti Božje Matere Marĳe.
6. V Londonu (na Angleškem), blaženi Janez Almond [ámend], duhovnik in mučenec, ki je več kot deset let skrito skrbel za duše, in ni nehal iz same mučilnice
deliti miloščino, dokler ni pod kraljem Jakobom I. našel vrv.
7.* V Schwerinu [šverínu] (v pokrajini Mecklenburg na Nemškem), smrt svetega Nikolaja Stensena, škofa v Dindebolu, po rodu iz Danske, ki je bil eden najslavnejših inkvizitorjev svojega časa; Toda ko je sprejel katoliško vero, je želel
v varstvu resnice služiti Bogu. Postal je duhovnik, nato bil posvečen z škofa, in
je uporabil vso skrb za evangelizacĳo Severne Evrope.
8.* V Turinu (v Italĳi), blaženi Filip Rinaldi, duhovnik iz Salezĳanske družbe, ki
je delal za širjenje vere v misĳonskih krajih.
9.* Blizu Münchna na Bavarskem (v Nemčĳi), blaženi Narcísĳ Putz, duhovnik
in mučenec iz Poljske. V vojnem času pod tujo vlado, ki je bil zaradi stanovitnosti v veri vržen v koncentracĳsko taborišče Dachau, kjer je izmučen od strašnih
trpinčenj, umrl.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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******
10. V mestu Thaguri (v Afriki), sveti mučenci: Julĳ, Potamĳa in tovariši.
11. Istega dne v Italĳi, sveti Dalmacĳ, mučenec.
12. V mestu Trier, sveti Nicet, škof, mož čudovite svetosti.
13. V Chaalis-u [šalíju], sveti Gotfrid, selški škof. Tej časti se je odpovedal, da bi
se posvetil molitvi, oblekel je meniški habit in tako dopolnil prejšnja dela svetosti.
14. V Hóvenu (v Belgĳi), blažena Elizabeta, devica, ki je celo na vidni način slavno premagala skupnega sovražnika.
15. V Marbéju, pokop Ivane, ﬂándrĳske kneginje. Ko je uredila zadeve svoje dežele, je v samostanu, ki ga je tudi sama zgradila, sveto umrla kot samostanska
familiarka.

6. ��������
1. V Líkĳi v današnji Turčĳi, sveti Nikolaj, mirski škof, preslaven po svetosti in
po posredovanju pri prestolu božje milosti.
2. V Rimu, spomin svete Aséle, device, ki je preživela svoje življenje v postih in
molitvi, kot piše sveti Hieronim.
3. V Afriki, spomin svetih mučencev, ki so v času vandalskega preganjanja pod
arĳanskim kraljem Huneríhom pretrpeli zelo težke in neštevilne muke zaradi
obrambe katoliške vere. Med njimi se posebej hvali Dionízĳa in njegovega sina
Majórika, ki se je ustrašil mučenja, ker je bil še mladenič. Ohrabljen s pogledi in
besedami matere je postal močnejši od drugih in med mučenjem izročil dušo.
4.* V Brescii [bréšji] (v Lombardíji), sveti Obítĳ, vitez. Po spreobrnjenju k Bogu
je bil vdan pokori in je razdal svoje premoženje v javno korist.
5.* V Granadi (na Španskem, blaženi mučenec Peter Pascual [paskuál], škof v Jaenu [haénu], iz Reda mercenarjev. Medtem, ko je obiskoval čredo in spodbujal
ljudstvo k obrambi vere, je bil zajet od Mavrov in je umrl zadržan v verigah.
6. V mestu Hai Duong (v Vietnamu), sveti Jožef Nguyen Duy Khang, mučenec,
ki je, kot katehist in tovariš na potovanjih s svetim škofom Hieronim Hermosilla, bil z njim ujet med preganjanjem cesarja Tu Đuk, bičan in zadržan v ječi, slednjič pa obglavljen.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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7.* V vasi Picadero [pikadéro] de Paterna (v pokrajini Valencĳi na Španskem),
blažena Alojzĳa Marĳa Frías Caňizares [frías kanjisáres], devica in mučenka, ki
je v času preganjanja vere, doprinesla v boju večni sad vere.
******
8. V Vosélu (blizu Camrai [kambréja], v Belgĳi), blaženi Nikolaj, opat. Tretji lateranski koncil je ukazal, naj se njegovo telo povzdigne na oltar in zdaj se skupaj
s častitljivimi relikvĳami njegovih prednikov spoštljivo časti.
9. V Olnu (v liéški pokrajini), blaženi Gotfríd, prior. Ko ga je sveti Bernard poslal
iz Klervoja, je v dneh pred svojo srečno smrtjo odpel celotni psalterĳ.

7. ��������
1. Spomin svetega Ambroža, milanskega škofa in cerkvenega učitelja, ki je umrl
dan pred aprilskimi nonami, toda rajši se časti na ta dan, ko je prejel še kot katehumen slavni sedež, ko je vršil službo prefekta mesta. Kot pravi pastir in učitelj
vernikov je deloval do vseh in pred vsem z ljubeznĳo. Krepko je branil svobodo
Cerkve in nauk prave vere proti arĳancem in je pobožno poučeval ljudstvo s komentarji in himnami za petje.
2. V Spoletu (v Umbrĳi), sveti Sabín, ki se slavi kot škof in mučenec.
3. V Sirĳi, sveti Atenodór, mučenec, ki je bil mučen z ognjem in drugimi mučili,
baje pod cesarjem Dioklecĳanom in predsednikom Elévzĳem, slednjič obsojen
na obglavljenje. Ko se je rabelj zgrudil, se ga noben drugi upal raniti z mečem.
Medtem ko je molil, je zaspal v Gospodu.
4. V Teanu (v Kampánĳi), sveti Urban, škof.
5. V Palestini, sveti Janez Silenciárĳ ali Hezihást. Ko je opustil škofovsko službo v mestu Kolonĳi v antični Armenĳi, je živel meniško življenje v lavri Svetega
Sabe, tako v ponižni službi bratom, kot v hudi samoti in molku.
6. V Faremoutiersu [farmutiéju] (v pokrajini Meaux [mó] v Francĳi), sveta Fara,
opatinja. Potem, ko je mnoga leta načelovala samostanu, je bila slednjič pridružena zboru devic, ki sledĳo Božjemu Jagnjetu.
7. V Ontariu (v kanadski pokrajini), trpljenje svetega Karla Garnier [garnĳé], duhovnika in mučenca iz Družbe Jezusove, ki je bil, med tem ko je zlival krstno
vodo na katehumene, težko ranjen od nekaterih poganov, ki so vdrli in je slednjič umrl presekan s sekiro. Njegov spomin se praznuje enaindvajsetega oktobra z drugimi tovariši.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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8. V Savoni, sveta Marĳa Jožefa (Benedikta) Rossello, devica, ki je ustanovila Inštitut hčera naše Gospe od Usmiljenja, in si je z vsem trudom prizadevala za
uresničevanje odrešenja duš in zaupala samo v Boga.
******
9. Pri Aleksandrĳi, rojstni dan zanebesa blaženega Ágatona, mučenca v času cesarja Décĳa. Ker je bil vojak in je ljudem, ki so hoteli zasramovati trupla mučencev, to zabranil, se je nenadoma vse ljudstvo kriče spravilo nanj. Izročen sodniku je vztrajal v pričevanju in bil zaradi zvestobe Bogu obsojen na smrt.
10. Pri Sentónžu (v Francĳi), sveti Martin, opat. Pri njegovem grobu se po božji
volji dogaja veliko čudežev.
11. Pri Bejézu v libérnĳskem samostanu, pokop blaženega Gerebálda, pričevalca, škofa omenjenega mesta.
12. V Klervoju, blaženi Gérard, opat in mučenec. Neki zločinec ga je v Ignjĳu
kruto ubil, ker je branil pravico.
13. Ravno tam, spomin blaženega Gerarda, meniha, znamenitega zaradi daru
solza in zmage nad hudičem.

8. ��������
1. Slovesni praznik Brezmadežnega Spočetja blažene Device Marĳe, ki je bila
polna milosti in blagoslovljena med ženami. Iz predvidenega rojstva in odrešenjske smrti Sina, je bila v prvem trenutku svojega spočetja, po posebnem Božjem privilegĳu, obvarovana od slehernega madeža izvirnega greha, kar je bilo
slovesno deﬁnirano kot dogma od papeža Pĳa IX. za ta dan, a v izročilu prisotno že od najstarejših časov.
2. V Aleksandrĳi (v Egiptu), spomin svetega Makárĳa, mučenca. Ko ga je v času
cesarja Décĳa sodnik prepričeval, da bi zanikal Kristusa, je še z večjo stanovitnostjo izpričeval svojo vero in je bil na ukaz končno živ sežgan.
3. V Rimu na pokopališču Kalista na Apĳski cesti, smrt svetega Evtihĳána, papeža, ki je eno leto vladal Cerkvi in je bil v času cesarja Aurelĳana kronan z mučeništvom. Pokopan je bil v Kalistovih katakombah, a tudi sam je na raznih krajih
lastnoročno pokopal tristo štirideset mučencev.
4. V Trieru (v belgĳski Galĳi, v današnji Nemčĳi), sveti Evhárĳ, ki je bil baje prvi
škof tega mesta.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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5. Spomin svetega Patápĳa, samotarja, izhajajočega iz Tebájde, ki je živel v Carigradu pri Blacherni in je pokopan v samostanu Egipčanov.
6. Na gori Vósegu (v Burgúndĳi), sveti Romaríh, opat, ki se je kot velikaš kralja
Teuderbérta podal v samostan Luxeuil [liksej]. Slednjič je ustanovil samostan na
svojem zemljišču, kateremu je sam načeloval.
7.* Pri Vaux-de-Cernay [vó deserné] (v pariški pokrajini), sveti Teobald de Marliaco [marlĳáko], opat iz Cistercĳanskega reda, ki je opravljal svojim bratom najnižja dela.
8. V kanadski pokrajini Ontario, trpljenje svetega Natála Chabanel [šabanel],
duhovnika in mučenca iz Družbe Jezusove, ki se je zaobljubil Bogu, da bo ostal
do smrti v ljubljenem misĳonu med Huroni. Bil je umorjen med potovanjem po
gozdu po nekem odpadniku. Umorjen je bil iz sovraštva do vere. Njegov spomin se praznuje enaindvajsetega oktobra, skupaj s tovariši.
9.* V Limi (v Peruju), blažena Narcisa od Jezusa Martillo [martíljo] Morán, devica, ki je po izgubi staršev ostala brez hrane in po mnogih težavah sprejeta v samostansko gostišče. Tam se je posvečala stalni molitvi in strogi pokori.
10.* V vasi Picadero [pikadéro] de Paterna (v pokrajini Valencĳi na Španskem),
blaženi Jožef Marĳa Zabal Blasco [sabál blasko], mučenec, ki je kot družinski
oče v preganjanju vere s Kristusovo močjo premagal trpinčenje svojega mučeništva.
11.* V koncentracĳskem taborišču Dachau (blizu Münchna na Bavarskem,
v Nemčĳi), blaženi Alojzĳ Liguda, duhovnik in mučenec iz Družbe Verbistov.
Ko je bila okupirana Poljska, je pričal za Gospoda Kristusa do smrti in bil preboden od čuvajev ječe.
******
12. Na Portugalskem, trpljenje svete Ivane, opatinje pri Svetem Benediktu de Castris [kastris]. Umorili so jo zločinski vojaki, ki jih je svarila, ker je hotela ohraniti zvestobo čistosti.
13. V Orvalu (v Belgĳi), blaženi Konstantin, opat. Tja ga je poslal sveti Bernard.
Bil je predstojnik nastajajočega samostana in je dokazal, da je vreden sin svojega duhovnega očeta.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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9. ��������
1. Sveti Juan Diego Cuauhtlatoatzin [huán diégo kuáutla-to-atsín], po rodu Indijanec, obdarovan z najčistejšo vero, je dosegel s ponižnostjo in gorečnostjo, da je
bilo zgrajeno svetišče v čast Blažene Device Marĳe iz Gvadalupa na griču Tepeyac pri mestu Mehiki. Kjer se mu je prikazala, je sam v Gospodu zaspal.
2. V Toledu (na Španskem), sveta Leokádĳa, devica in mučenka, znamenita po
pričevanju za Kristusa.
3. V Pávĳi (v Ligúrĳi), sveti Sirus, prvi škof mesta.
4. V Nazianzu (v Kapadókĳi, v današnji Turčĳi), sveta Gorgónĳa, družinska
mati, ki je bila hči svete None in sestra svetih: Gregorja Teologa in Cezárĳa, katere kreposti je popisal Gregor sam.
5. V samostanu Genouillac [ženuĳák] (pri Perigueux-u [perigéju] v Francĳi), sveti Ciprĳan, opat, slaven po skrbi za bolne.
6.* Pri reki Meno na Bavarskem (v Nemčĳi), blaženi Libórĳ Wagner, duhovnik
in mučenec, odličen po ljubezni, ki je pastoralno skrb, tako za katoličan kot tudi
za ločene, ovenčal s prelitjem krvi.
7. V Grayu (v Burgúndĳi), smrt svetega Petra Fourier [furĳé], duhovnika, ki je
zase izbral najrevnejšo župnĳo Ma�aincourt [maténkúr] v Lotaríngĳi, kamor se
je podal kot izgnanec, in čudovito je skrbel in prenovil Redovne kanonike našega Odrešenika, ter ustanovil Inštitut regularnih kanonikov naše Gospe, za brezplačno vzgojo deklic.
8.* V Moriconi (v Sabini, v Lácĳu), blaženi Bernard Marĳa od Jezusa (Cézar) Silvestrelli, duhovnik iz Kongregacĳe pasĳonistov. Ko je bil izvoljen za generalnega predstojnika, se je živo trudil za njeno rast in širjenje.
9.* V mestu Llombay [ljombái] (v pokrajini Valencĳi na Španskem), blaženi Jožef Ferrer Esteve, duhovnik in mučenec iz Reda pobožnih šolskih redovnih klerikov, ki je bil iz sovraštva do duhovništva s svinčenkami umorjen.
10.* V vasi Picadero [pikadéro] de Paterna (ravno tako v pokrajini Valencĳi),
blaženi duhovniki in mučenci: Richard de los Ríos Fabregat, Julĳan Rodríguez
Sánchez [rodríges sánčes] in Jožef Giménez López [himénes lópes], iz Salezĳanske družbe, ki so v krutem preganjanju vere, končali odličen boj za Kristusa.
******
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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11. V Afriki, sveti mučenci: Peter, Sukces, Basian, Porﬁrĳ, Urban, Primitiv in
dvajset drugih.
12. Istega dne, sveti Ciprĳan, perinješki opat. Bil je mož znamenite svetosti in
slaven po čudežih.
13. V Klervoju, sveti Jernej, menih. Z neverjetno strogostjo svojega življenja je
dokazal, da je resnično brat svetega opata Bernarda.
14. V španski Valbuéni, pokop blaženega Lavrencĳa, opata. Ko je kleče umiral in
imel oči in roke uprte v nebo, je povedal, da že gleda božjo slavo.

10. ��������
1. V Méridi (v Španĳi), sveta Evlálĳa, devica in mučenka, ki baje v mladostni
dobi ni oklevala darovati življenja za priznanje Kristusa. Čeprav je imela šele
trinajst let, je zaradi izpovedovanja Kristusa po ukazu upravitelja Dácĳana veliko pretrpela. Nazadnje je bila privezana na natezalnico, medtem ko so ji ob bok
položili prižgane bakle. Izdihnila je, ko je ugasnil ogenj.
2. V Rimu na trasonskem pokopališču na Novi Salarĳski cesti, sveti Maver, mučenec, katerega slavi sveti papež Damaz kot nedolžnega dečka, ki ga nobeno
mučenje ni moglo pripeljati do odpada od vere.
3. V Ankari (v Galácĳi, v današnji Turčĳi), sveti Gemélĳ, mučenec.
4. V Rimu pri svetem Petru, sveti papež Gregor III., ki je poskrbel, da se je oznanjal evangelĳ Germanom in je, proti ikonoklastom, okrasil cerkve Rima s svetimi podobami.
5.* V samostanu San Nicola di Viotoríto (v Kalábrĳi), sveti Luka, škof Insule, ki
je neutrudno delal v prid ubogim in se trudil za izobrazbo menihov.
6. V Londonu (na Angleškem), sveta mučenca: Edmund Gennings [dženiks],
duhovnik, in Swithín Wells, ki sta bila ob divjanju preganjanja kraljice Elizabete I. obsojena na smrt, prvi, ker je bil duhovnik, drugi, ker ga je sprejemal. Pred
vrati stanovanja sta bila obešena na vrv in do smrti mučena.
7. Ravno tako v Londonu, sveta duhovnika Polidór Plasden in Evstátĳ White
[uajt], in blaženi mučenci: Brian Lacy [brajen lejsi], Janez Mason [mejzn] in Sidnéj Hodgson, ki so istega leta pretrpeli iste muke v Tiburnu; nekateri, ker so prišli v Anglĳo, drugi, ker so jim pomagali.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.

562

Martirologĳ

8. Ravno tako v Tiburnu, po devetnajstih letih, sveta duhovnika in mučenca: Janez Roberts, iz benediktinskega reda, in Tomaž Somers [samrs], ki sta bila pod
Jakobom I. obsojena zaradi duhovništva, in sta bila pridružena sedemnajstim tatovom, obešenim na istem mučilu.
9.* V vasi Valles [váljes] (v pokrajini Valencĳi na Španskem), blaženi Gundisálv
Viňes [vinjes] Masip, duhovnik in mučenec, ki je v času preganjanja izvršil odličen boj za Kristusa.
10.* V kraju Picadero [pikadéro] de Paterna (v isti pokrajini Valencĳi na Španskem), blažena mučenca: Anton Martin Hernández [ernándes], duhovnik, in
Avguštin García Calvo [garsíja kalvo], redovnik iz Salezĳanske družbe, ki sta,
ob isti nevihti, prejela obleko slave zaradi vere v Kristusa.
******
11. V Rimu, sveti Miltíades, papež. Veliko je pretrpel v Maksimĳanovem preganjanju in je zaspal v Gospodu, ko je bil Cerkvi že podeljen mir.
12. Pri mestu Spolétu (v Italĳi), sveta mučenca: duhovnik Kárpofor in diakon
Abúndĳ. Ob Dioklecĳanovem preganjanju so ju najprej strahovito pretepli z gorjačami, potem so ju brez hrane in pĳače vrgli v ječo, ju ponovno mučili in ju potem še dolgo imeli zaprta, nazadnje so ju ubili z mečem.
13. Istega dne v Méridi (na Španskem) sveta Julĳa, mučenka, vrstnica svete Evlalĳe in njena nerazdružna spremljevalka v trpljenju.
14. V Krakovu (na Poljskem), trpljenje svetega Zbignjeva, opata v Koprziwnici
[kopšivníci], in tamkajšnjih menihov. Zaradi katoliške vere so bili kruto umorjeni, ker so v njej vsi enako zvesto vztrajali.
15. V Bretánji, blaženi Herbert, škof. Kot opat klermontskega samostana je bil
postavljen na renski škoﬁjski sedež, po smrti pa je slovel zaradi čudežev.
16. V Carracedu [karasédu] (v Španĳi), blaženi Florencĳ, opat, kjer je bil prvi benediktinec, ki je svoj samostan pridružil cistercĳanski obnovi. Odlikoval se je
s pobožnostjo in modrostjo.
17. V Aviéru (na Brabantskem), blažena Jolenta, spokornica. Od benediktink je
prestopila k cistercĳankam in umrla ob napovedani uri. Blaženi Lutgardi je razodela, da jo bo Jagnjetova sveta Kri popolnoma očistila.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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11. ��������
1. Papež sveti Damaz I., ki je v svojih težkih časih sklical več sinod v obrambo
nicejske veroizpovedi proti ločinam in herezĳam. Preskrbel je, da je sveti Hieronim prevedel svete knjige v latinščino, počastil je grobove mučencev, ter jih
okrasil z verzi.
2. V pokrajini Amiens [amĳén] (v belgĳski Galĳi, danes v Francĳi), sveta mučenca: Viktoríh in Fuscĳán. Sodnik Riktiovar je ukazal, naj jima v nosnice in ušesa
dajo železnih opilkov, glavo prebodejo z razbeljenimi žeblji in jima izderejo oči.
Tako sta se preselila h Gospodu skupaj s svojim gostiteljem Gencĳanom.
3. V Piacenzi [pĳačénci] (v Emílĳi), sveti Sabín, škof, ki je cele množice poklical
h Kristusovi veri, vzpostavil svetišča devic in se nepremagljivo boril za nicejsko
resnico.
4. V Carigradu, sveti Daniel, s priimkom Stilit, duhovnik, ki je po življenju v samostanu in po prestajanju mnogih naporov stopil na steber, vztrajal triintrideset
let in tri mesece, vse do smrti, po navadi in zgledu svetega Simeona, nepremagan po nobeni moči mraza ali vročine ali vetrov.
5.* V samostanu Himmerod (pri Trierju na Nemškem), blaženi David, menih, šibek po telesu, katerega je sveti Bernard v Clairvaux-u [klervóju] sprejel, nato poslal z brati v Nemčĳo za ustanovitev novega samostana, kjer se je podnevi in ponoči posvečal molitvi in dobrim delom.
6.* V Sieni (v Etrúrĳi), blaženi Frank Lippi, puščavnik iz Karmeličanskega reda,
slaven po izjemni strogosti življenja.
7.* V pokrajini Camerino [kameríno] (v Marche, v Italĳi), blaženi Hugolín Magalo�i, puščavnik iz Tretjega reda svetega Frančiška.
8.* V Sant Angelo v Vadu (ravno tako v Marche, v Italĳi), blaženi Hieronim, duhovnik iz Reda služabnikov Marĳe (servitov), ki je v samoti in molku sledil zgledom svetnikov.
9.* V Nagasaki-ju (na Japonskem), blažena duhovnika in mučenca: Martin Lumbreras Peralta in Melhior Sánchez Pérez [sánčes péres], iz Reda svetega Avguština, ki sta bila zgrabljena, ko sta komaj vstopila v mesto, bila vržena v temno ječo
in slednjič izročena ognju.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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10.* V Londonu (na Angleškem), blaženi Artur Bell, duhovnik in mučenec iz
Reda manjših bratov, ki je bil pod kraljem Karlom I. zaradi samega duhovništva
obsojen na smrt in pretrpel mučilo v Tiburnu.
11.* V kraju imenovanem El Saler (blizu Valencĳe na Španskem), blažena Marija a Colúmna Villalonga Villalba [vílja lónga viljálba], devica in mučenka, ki je
v času krutega preganjanja vere sledila Kristusu s svojim mučeništvom.
12. V mestu La Aldehuela [aldeuéla] (v madridski pokrajini, ravno tako na Španskem), sveta Marĳa od Jezusovih čudovitostih Pidal y Chico de Guzmán [pidál
i číko degusmán], devica iz Reda bosonogih Karmeličank, ki je ustanovila mnoge samostane v Španĳi in v Indĳi, ter združevala kontemplativno življenje z dejavno ljubeznĳo.
******
13. V Rimu, trpljenje svetega Trazona, mučenca. Ker je bil kristjan, so ga prĳeli
po Maksimĳanovem ukazu. Skupaj z drugima dvema, Poncĳanom in Preteksatom, je prejel mučeniško krono.
14. V Španĳi, sveti Evtihĳ, mučenec.
15. V Remeji (na Brabantskem), sveta Ida, nuna. Sĳaj njene duše se ni kazal samo
v čudežih in preroškem duhu, ampak se je razlival tudi na telo, tako da se je pogosto zdelo, da se sveti kakor sonce.

12. ��������
1. V Mehiki, blažena Devica Marĳa iz Guadalupe, katere materino pomoč ponižno prosĳo ogromne množice na griču Tepeyac [tepeják] blizu mesta Mehika,
kjer se je prikazala. Ponižno jo pozdravljajo kot zvezdo vodnico pri oznanjevanju evangelĳa družinam narodov in domačim revežem.
2. Spomin svetih aleksandrĳskih mučencev: Epímaha in Aleksandra, ki sta bila
pod cesarjem Décĳem po dolgotrajnih verigah in po različnih mučenjih slednjič
z ognjem umorjena zaradi Kristusa. S temi so trpele: sveta Amonáriona, devica,
Merkúrĳa, Dionízĳa in druge.
3. Na otoku Ciper, sveti Spiridón, škof, pravi pastir ovac, katerega čudovita dela
so vsi slavili.
4.* V Clonardu na Irskem, sveti Finĳán, opat, ki je bil ustanovitelj mnogih samostanov, ter oče in učitelj velike množice menihov.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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5.* V Quimperu [kimpéru] (v Bretanji), sveti Korentín, ki se slavi kot prvi škof
tega mesta.
6.* V Doratu (v pokrajini Limoges [limóž], v Akvitánĳi), sveti Izrael, duhovnik
in redovni kanonik, ki je bil v veliko pomoč škofu pri oznanjevanju Božje besede.
7.* V Neumünstru (v Holzácĳi, v Nemčĳi), rojstvo za nebesa svetega Vicelína,
oldenburškega škofa, ki je mnogo sodeloval pri evangelizacĳi Slovanov.
8.* Pri mestu Cellolu [čelólu] (v Toskani), blaženi Bártol Buonpedoni, duhovnik,
ki je pri šestdesetih letih postal gobav. Odložil je upravljanje župnĳe in oblekel
habit Tretjega reda svetega Frančiška. Bil je zaprt v hospicu in vsem potrpežljivo pomagal.
9.* V kraju Bastia (blizu Assisi-ja v Umbrĳi), blaženi Konrad de Oﬁda, duhovnik iz Reda manjših bratov, ki je zelo ljubil in iskal ponižnost in prvotno uboštvo
reda.
10.* V Neaplju (v Kampánĳi), spomin blaženega Jakoba Capocci [kapóči], škofa,
ki je iz puščavnika Reda svetega Avguština sprejel v vodstvo beneventsko nato
neapeljsko škoﬁjo, katero je razsvetlil z modrostjo nauka in svetostjo.
11. V Huei (v Vietnamu), sveti Simon Phan Đac Hoa, mučenec, ki je bil zdravnik in oče ubogih, se odlokoval po ljubezni, bil pod cesarjem Minh Mang ujet,
ker je sprejemal misĳonarje. Po ječah in bičanjih je dovršil mučeništvo z obglavljenjem.
12.* Blizu Krakova (na Poljskem), blaženi Pĳ Bartosik, duhovnik in mučenec iz
Reda manjših konventualnih bratov, ki je v ob času zavzetja Poljske po tuji vladi, sovražni Bogu, v koncentracĳskem taborišču Oswiečim (ali Auschwitz), polomljen zaradi mučenja, dovršil mučeništvo za Kristusa.
******
13. Istega dne, sveti mučenci: Hermogen, Donat in drugih dvaindvajset.
14. V Narbóni, rojstni dan za nebesa svetega Pavla, škofa in pričevalca.
16. V vasi Viméz, sveti Valérik, duhovnik in pričevalec.
17. Na Irskem, trpljenje blaženega Bernarda, astratskega meniha. Zaradi obrambe katoliške vere so ga heretiki obglavili.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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18. V Vĳéru, blaženi Franko. Z enako vztrajnostjo se je boril v Sirĳi kot vitez proti Saracenom, kot v samostanu kot menih proti hudobnim duhovom. Umirajoč
je sam sestavil in zapel pesem o svoji zmagi.

13. ��������
1. Spomin svete Lucĳe, device in mučenke, ki je ohranjala prižgano svetilko
v pričakovanju ženina, dokler je živela. Pripeljana v Sirakuze na Sicilĳi k smrti
za Kristusa, je zaslužila stopiti z njim na svatbo in imeti neugasljivo luč.
2. Blizu današnjega Fiumicina [�umičína] (v Itálĳi), sveti Aristón, mučenec.
3. V Sulcisu [súlčisu] (na Sardínĳi), sveti Antíoh, mučenec.
4. V Armenĳi, sveti mučenci: Evstrátĳ, Avkséncĳ, Evgénĳ, Mardárĳ in Orést.
5. V severni Névstrĳi (danes v Francĳi), sveti Judok, duhovnik in puščavnik, ki
je kot sin Jutaélisa, kralja Bretanje, in brat svetega Judikaélisa, da ne bi bil prisiljen naslediti očeta, je zapustil domovino in se odmaknil k puščavniškemu življenju.
6. V Cambrai-u [kambréju] (v Avstrázĳi, v Francĳi), sveti Autbert, škof.
7. V Strasbourgu [strazbúru] (v Burgúndĳi, v Francĳi), sveta Otílĳa, devica in
prva opatinja samostana Hohenbourg, ustanovljenega od vojvoda Adalríha, njegovega očeta.
8.* V Neaplju (v Kampánĳi), blaženi Janez (Frančišek) Marinoni, duhovnik iz
Reda regularnih kanonikov, po domače Teatincev, ki se je skupaj s svetim Kajetanom posvetil obnovi klera in odrešenju duš in je v Monte di Pieta podpiral pomoč revnim.
9. V samostanu Obiskanja v Moulins-u [mulénu] (v Francĳi), rojstvo za nebesa
svete Ivane Frančiške Frémiot de Chantal [šantál], katere spomin se slavi dvanajstega avgusta.
10.* V Firmu (v Marche), blaženi Anton Grassi, duhovnik iz Kongregacĳe oratorĳa, ponižen in miroljuben mož, ki je s svojim zgledom navajal sobrate k izpolnjevanju pravila.
11. V kraju Tjyen-Tiyon (v Koreji), sveti Peter Cho Hwa-so, družinski oče, in pet
tovarišev, mučencev, katere je mandarin poskušal z obljubami ali mučenjem odvrniti od krščanske vere. Upirali so se do obglavljenja.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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******
12. V Netih (na Sicílĳi), blaženi Nikolaj, menih. Znamenit zaradi nedolžnega življenja je proslavil vso pokrajino.
13. Blažena Mencĳa, priorica v portugalskem mestu Castres [kastres]. Ob uri, ki
ji je bila razodeta, je dospela h Gospodu, za čigar čast je vsa gorela, in po njem
vroče hrepenela.

14. ��������
1. V Ubédi (v Andalúzĳi, v Španĳi), spomin svetega Janeza od Križa, duhovnika in cerkvenega učitelja iz Karmeličanskega reda, ki je po nasvetu svete Terezĳe od Jezusa, prvi začel z obnovo med brati, pri kateri je vzdržal s trudi in neštevilnimi deli pa tudi z bridkimi težavami, kot se vidi iz njegovih spisov, ko je
iskal kar je skrito znotraj v Kristusu. Ožgan od plamena Božje ljubezni se je po
Temni noči dvignil do Božje gore, kjer se je slednjič odpočil.
2. V Aleksandrĳi (v Egiptu), spomin svetih mučencev: Heróna, Atéja in Izidorja, z dvanajstletnim dečkom Dióskorom, od katerih prve tri je sodnik ukazal ob
Décĳevim preganjanju izročiti ognju, ker je videl, da ostanejo po raznih mučenjih enako stanovitni v veri. Svetega Dióskora pa je ukazal odpustiti, potem ko
ga je na mnoge načine bičal.
3. V Apolónĳi (v Bitínĳi, v današnji Turčĳi), sveti mučenci: Tirs, Lévcĳ, Kaliník in
tovariši, ki so trpeli v času cesarja Décĳa.
4. V Antiohĳi (v Sirĳi), sveta Drósida, mučenka, o kateri trdi sveti Janez Zlatousti, da je bila z ognjem sežgana, in Zosim ter Teodor.
5. V Aškalónu (v Palestini), sveti mučenci: Ares, Prom in Elĳa. Ko so hoteli priti iz Egipta v Kilíkĳo, da bi obiskali pričevalce Kristusove ob preganjanju cesarja Maksimina in jim pomagali, so bili ujeti v Cezareji, kruto oropani oči in nog in
prignani v Aškalon. Na ukaz predsednika Firmilĳána so dopolnili mučeništvo,
Ares v ognju, drugi pa z obglavljenjem.
6. V Pávii (v Ligúrĳi), sveti Pompéj, škof, ki je bil malo let, a mirnih, naslednik
svetega Sira in se je preselil k Gospodu.
7. V Reimsu [rejmu] (v belgĳski Galĳi, v današnji Francĳi), trpljenje svetega Nikázĳa, škofa, ki je bil posekan pred vrati bazilike, ki jo je sam zgradil, ko so vdrli pogani, skupaj s sestro Evtrópĳo, Kristusu posvečeno devico, Floréncĳem diakonom in Jukúndom.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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8. V Neaplju (v Kampánĳi), sveti Agnéll, opat samostana Svetega Guadiosa.
9.* V Poitiers-u [puatĳéju (v Akvitánĳi), sveti Venáncĳ Fortunát, škof, ki je popisal dejanja mnogih svetnikov in slavil Sveti Križ z uglajenimi pesmimi.
10.* Na ozemlju Therouanne [teruán] (v severni Galĳi), sveti Folkvín, škof.
11.* V Orvietu (v Umbrĳi), blaženi Bonaventura de Pistório, duhovnik iz Reda
služabnikov Marĳe [servitov], ki je ganjen od pridige svetega Filipa Benizi [beníci], začel njemu pomagal za spravo med strankami po italĳanskih mestih.
12. V kraju Klifane (na libanonskem ozemlju), sveti Nimatulácĳ al-Hardini (Jožef Kassab), duhovnik iz Libanonskega reda Maronitov, ki se je posvetil učenju
teologĳe, vzgoji mladeničev in pastoralnemu delu, in bil odličnega duha molitve in spokornosti.
13.* V Aachnu (na Nemškem), blažena Frančiška Schervier [šervír], devica, ki je
bila nekaj časa v mestu aktivna za potrebne, bolne in žalostne in je ustanovila
Kongregacĳo revnih sester od svetega Frančiška, za potrebe in službo ubogih.
14.* V Barceloni (na Španskem), blaženi Protazĳ (Anton) Cubells Minguell [kúbeljs migelj], redovnik in mučenec iz Reda svetega Janeza od Boga, ki je bil ubit
zaradi sovraštva do vere, ko je divjalo preganjanje proti Cerkvi.
******
15. Na Cipru, rojstni dan za nebesa blaženega Spiridona, škofa. Bil je eden tistih
spoznavalcev, ki jih je Galerĳ Maksimĳan obsodil na rudnike, potem, ko so jim
izdrli desno oko in odrezali levo nogo. Ta je živel kot prerok in bil znamenit po
daru preroštva in čudežev.
16. V Nemčĳi, trpljenje štiriindvajsetih svetih menihov, ki so jih umorili razkolniki iz sovraštva do vere.
17. V lieškem Olnu, pokop blaženega Gerarda, meniha. Na začetku redovniškega življenja so ga mučile različne skušnjave, potem pa je vsem dajal čudovit
zgled pobožnosti.
18. V Španĳi, blaženi Janez, slaven po svojem ostrem življenju in čudežih. Imenovali so ga Kruh in voda , ker je bila v samostanu to njegova edina hrana.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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15. ��������
1. V Afriki, spomin svetega Valerĳána, avensanskega škofa, od katerega je, več
kot osemdesetletnika, v vandalskem preganjanju kralj Genseríh zahteval, da mu
izroči potrebne cerkvene reči. Ker je to stalno zavračal, je bil na poseben način izgnan izven mest. Ker je bilo ukazano, da mu nobeden ne dovoli stanovati v svoji hiši in tudi ne na polju, je dolgo časa ležal na ulici pod milim nebom in je tako
dovršil tek blaženega življenja kot pričevalec pravoverne resnice.
2. Na orleánskem ozemlju (v lyonski Galĳi, danes v Francĳi), sveti Maksimín,
duhovnik, ki velja za prvega miciacenskga opata.
3.* V kavenskem samostanu Cava [káva] de T́irreni (v Kampánĳi), blaženi Marín, opat, čudovit v zvestobi rimskemu papežu.
4.* V Génovi, blažena Marĳa Viktorĳa Fornari, ki je ustanovila Red Oznanjenja,
ko je postala vdova.
5. Ravno tam, sveta Virginĳa Centurione Bracelli [čenturĳóne bračéli], vdova,
ki se je izročila službi Gospoda. Na mnogo načinov je služila ubogim, pomagala podeželskim cerkvenim skupnostim in ustanovila ter vodila Pobožne žene od
Usmiljenja.
6. V Brescii [brešji] (v Lombardíji), sveta Marĳa od Križanega de Rosa, devica, ki
je uporabila svoje premoženje in samo sebe za rešitev duš in teles bližnjega, in
ustanovila Inštitut služabnic Ljubezni.
7.* V Veroni na Beneškem, blaženi Karel Steeb [štéb], duhovnik, rojen v Tübingenu, v Veroni pa je izpovedal katoliško vero in bil posvečen v duhovnika. Ustanovil je Inštitut sester od Usmiljenja v oskrbo žalostnim, potrebnim in bolnim.
******
8. V Klervoju, blaženi Bonaventura, škof. Iz meniha je postal škof evcenske Cerkve, bil potem zaradi vere in cerkvene svobode izgnan, dokler ni po različnih
naporih tam legel k počitku.
9. Na mainškem polju, blaženi Filip, o�erburški opat. Poln goreče pobožnosti je
svoje menihe vzgajal s čudovitimi zgledi.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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16. ��������
1. Spomin svetega Ageja, preroka, ki je v času Zerubabéla, vojvoda Judeje, opozoril ljudstvo, da se znova zgradi Gospodova hiša, v katero bo prišel zaklad
vseh rodov.
2. V Afriki, ob vandalskem preganjanju pod arĳanskem kraljem Huneríhom,
spomin mnogih svetih devic, ki so pretrpele težke in ognjene plošče in srečno
dovršile boj mučeništva.
3. Na Irskem, sveti Beán, puščavnik.
4.* V Cysoing-u [sisuángu] (v provinci Artois [artuá], v Galĳi), sveti Everárd, friulski vitez, ki je prav tam ustanovil samostan redovnih kanonikov, v katerem je
bil, nekaj let po smrti, položen.
5. V Vienni (v Burgúndĳi), sveti Adón, škof, ki je bil iz meniha izvoljen za škofa.
Napisal je martirologĳ in na odličen način častil spomin svetnikov.
6. V Selzu (blizu Strasbourga [štrázburka], v Lotaríngĳi na Nemškem), sveta
Adaléjda, cesarica, ki je bila do domačih resno prĳetna, do zunanjih pošteno resna, do ubogih neutrudljivo usmiljena, pri lepšanju božjih cerkva zelo darežljiva.
7.* V Basilicati [bazilikáti] (v Italĳi), sveti Makárĳ de Collesano [kolesáno], menih, odličen po ponižnosti in vzdržnosti, ki je modro načeloval raznim samostanom gore Merkúrĳa in Latinĳána.
8.* V Génovi (v Ligúrĳi), spomin blaženega Sebastĳana (Salvátika) de Mádiis,
duhovnika iz Reda pridigarjev (dominikancev), ki je ljudstvu pokrajine oznanjal
evangelĳ in skrbel za redovno disciplino v samostanih.
9.* V Turinu, blažena Marĳa od Angelov (Marĳana) Fontanella, devica iz Karmeličanskega reda, ki je slovela po prostovoljni pokori in kreposti pokorščine.
10.* V Rivalbi (v Piemontu), blaženi Klemen Marchisio, duhovnik, ki je kot župnik tega kraja ustanovil Inštitut hčera od svetega Jožefa.
11.* V mestu Nowe Miasto (na Poljskem), blaženi Honorat de Biala Podlaska
(Florencĳ) Kazminsky, duhovnik iz Reda manjših bratov Kapucinov, ki je vršil
odlično delo v službi spokornikom, pri oznanjevanju Božje besede in s tolažbo
ujetnikov v ječi.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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12.* Blizu mesta Mukdahan (v Tajski), blaženi Filip Sifong Onﬁtak, mučenec, ki
je bil v kraju Song-Khon kot družinski oče, po izgnanstvu duhovnika, izvoljen
za voditelja krščanske skupnosti. Ko se je začelo preganjanje proti kristjanom, je
bil zvĳačno priveden k reki Tum Nok in s svinčenkami umorjen.
******
13. Trĳe mladeniči: Ananĳa, Azarĳa in Mizael. Njihova telesa so pokopana v neki votlini blizu Babilona.
14. V Ravenni, sveti mučenci: Valentin, Navalis in Agrikola. Za Kristusa so trpeli v Maksimĳanovem preganjanju.
15. Na Toskanskem, blažena Barbara, devica. Zaradi katoliške vere je prebodena
s puščicami padla kot neustrašena mučenka za Kristusa, svojega Ženina.
16. V Chaalis-u [šalíju] (na Francoskem), blaženi Adam, opat v tistem kraju. Kasneje je postal selški škof, slaven po nauku in svetosti.
17. V Hautecombe [ótkombu] (na Savojskem), pokop blaženega Humberta, meniha. Zapustil je savojsko in mavriensko groﬁjo in v samostanu, ki ga je zgradil,
ponižno in v strogosti živel do svoje smrti.

17. ��������
1. V Jeruzalemu, sveti Modest, škof, ki je po zavzetju in opustošenju Svetega mesta od Perzĳcev, obnovil samostane in jih napolnil z menihi ter z velikim trudom
obnovil svetišča, opustošena s požarom.
2. V Elevteropolu (v Palestini), trpljenje svetih petinpetdesetih vojakov, ki so bili
v času cesarja Heraklíja umorjeni zaradi vere v Kristusa, ko so Saraceni oblegali Gazo.
3.* V Bretanji, sveti Judikaél, ki se je zelo trudil spraviti Britance in Franke. Ko je
odložil službo kralja, je baje končal življenje v samostanu Saint-Meen.
4. V Andennu (na Brabantskem, v današnji Belgĳi), sveta Bega, vdova, ki je po
umoru moža ustanovila samostan Blažene Device Marĳe pod Praviloma svetega Kolumbana in svetega Benedikta.
5. V samostanu Fulda (v Avstrázĳi, v Nemčĳi), sveti Stúrmĳ, opat, ki je bil učenec svetega Bonifacĳa. Oznanjal je evangelĳ na Saškem in je po ukazu učitelja
skrbel za gradnjo tega slavnega samostana, ter ga vodil kot prvi opat.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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6.* Na gori Mercurio [merkúrio] (v Basilicati), sveti Krištof de Collesano [kolesáno], menih, ki je z vso svojo družino veliko delal za širjenje meniškega življenja.
7. Blizu Bruslja na Brabantskem (v današnji Belgĳi), sveta Wiwína, prva opatinja
samostana Blažene Marĳe iz Grand-Bigarda.
8. V Rimu na gori Celio [čélĳo], sveti Janez de Matha, duhovnik, po rodu Galec,
ki je ustanovil Red Presvete Trojice (trinitarjev) za odkupovanje ujetnikov.
9. V Barceloni (na Španskem), sveti Jožef Manyanet y Vives, duhovnik, ki je ustanovil Kongregacĳi sinov in hčera od Svete Družine, da bi vse družine postale
popolne po zgledu tiste Svete Nazareške: Jezusa, Marĳe in Jožefa.
10.* V vasi Don Benito (blizu Badajoza [banahósa] na Španskem), blažena Matilda od Svetega Srca Téllez [téljes] Róbles, devica, ki je videla v svojem bližnjem
podobo samega Kristusa. Z zavzetostjo se je predala pomoči ubogim z materialno, predvsem pa duhovno, ter ustanovila Kongregacĳo hčera Marĳe Matere
Cerkve.
11.* V Rimu pri sveti Sabini v Aventinu, blaženi Hĳacint (Henrik) Cormier [kormĳé], duhovnik, ki je kot generalni magister modro vodil Red pridigarjev (dominikancev) in pospeševal teološke in duhovne študĳe.
******
12. V Betguvrinu (v Palestini), šestdeset mučencev, ki so pod Saraceni trpeli za
Kristusa zaradi krščanske vere.
13. V Marseille-u [marséju] (na Francoskem), blaženi Lazar, o katerem se bere
v evangelĳu, da ga je Gospod Jezus obudil od mrtvih.
14. V pokrajini Cambrai [kambré], blaženi Lambert, menih, ki je s skromnostjo
krotil svojega duha in s posebno pozornostjo ljubil svoje brate, tako, da so ga vsi
častili kot svojega očeta voselskega samostana.
15. V Altenbergu, blaženi Henrik, menih, ki je bil prej kanonik. Po videnju se je
spreobrnil in potem blestel s čudovitimi krepostmi.
16. V Heisterbachu [hajstrbahu], blaženi Rudolf, konverz. S čistim srcem je hodil
po sledovih svetih očetov in v miru zaspal.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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18. ��������
1. Spomin svetega Malahĳa, preroka, ki je po babilonskem izgnanstvu oznanil
veliki Gospodov dan in njegov prihod v tempelj, ter tudi vedno in po v vsem
svetu darovano žrtev njegovemu imenu.
2. V Afriki, spomin svetih mučencev: Namfamóna, Míggina, Sanáma in Lucíte,
ki so bili, po pričevanju Maksima Madaurenskega v pismu svetemu Avguštinu,
istega rodu in zelo čaščeni od krščanskega ljudstva.
3. V Toursu [túru] (v lyonski Galĳi, danes v Francĳi), sveti Gacĳán, prvi škof, ki
je bil baje premeščen v tisto mesto iz mesta Rim, in v istem kraju pokopan na pokopališču kristjanov.
4.* V Killaloe-i na Irskem, sveti Flanán, škof.
5.* V samostanu Hildesheim [hildeshajm] (na Bavarskem, v Nemčĳi), sveti Vinebáld, opat, angleške narodnosti, ki je skupaj z bratom svetim Wilibáldom sledil svetemu Bonifacĳu in pomagal pri oznanjevanju evangelĳa germanskim ljudstvom.
6. Na griču Go-Voi (v Vietnamu), sveti mučenci: Pavel Nguyen Van My, Peter
Truong Van Đuong in Peter Vu Van Truat, ki so bili kot katehisti, trdni v veri, zadavljeni pod cesarjem Minh Mang.
7.* V Borgaru blizu Turina, blažena Nemezĳa (Julĳa) Valle, devica iz Inštituta sester od Ljubezni, ki je bila odlična pri poučevanju mladine in v ljubezni po evangeljskem življenju. Stalno je hodila po poti Gospodovih zapovedi in ljubezni do
bližnjega.
******
8. V Filipih (v Makedonĳi), rojstni dan za nebesa blaženih mučencev, ki so ustanovili prvo škoﬁjo v Judeji in Grčĳi. Njih srečno smrt opisuje sveti Polikarp v pismu Filipljanom.
9. V Afriki, trpljenje svetega Mojzeta, mučenca.
10. V Arraju, blaženi Peter, ki je kot sitojski opat postal škof tega mesta. Odlikoval se je po pastoralni skrbi in ponižnosti. Onemogel od naporov se je vrnil nazaj k svojim sitojevcem in zaspal v Gospodu.
11. Na auxerrskem [okserskem] polju, blaženi Viljem, yorški škof. Zapustil je
Anglĳo in škofovsko dostojanstvo, ki mu je pet let marljivo služil, in v Pontigny… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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ju [pontinjíju] zaobljubil meniško ponižnost, ter čez dve leti slavno odšel v nebesa.
12. V belgĳskem samostanu Nazaret, blaženi Vikbert, konverz, slaven zaradi ponižnosti in prizadevnosti.

19. ��������
1. V Rimu na pokopališču Pontĳána (na Portuénski cesti), pogreb svetega papeža Anastázĳa I., moža čistega uboštva in apostolske skrbi, ki se je trdno ustavljal heretičnim naukom.
2. V Auxerru [okséru] (v lyonski Galĳi, danes v Francĳi), sveti Gregor, škof.
3.* V kaso�ski kartuzĳi (v severni Italĳi), blaženi Viljem Fenolski, redovnik, ki je
najprej živel kot eremit.
4.* V Avignonu [avinjónu] (v Provansi, v Galĳi), blaženi papež Urban V., ki je bil
iz meniha povišan na Petrov sedež, in je takoj začel obračati pozornost k vrnitvi
na Apostolski sedež v Rim in k vzpostavitvi edinosti Cerkve.
5. V kraju Bac-Ninh (v Vietnamu), sveti mučenci: Frančišek Ksaver Ha Trong
Mau, Dominik Bui Van Uy, katehista, Tomaž Nguyen Van Đe, in Avguštin Nguyen Van Moi ter Štefan Nguyen Van Vinh, poljedelci, od katerih je bil eden novokrščenec, drugi še katehumen, vsi pa niso hoteli poteptati križa in so zato trpeli
ječo in mučenje in bili slednjič na ukaz cesarja Minh Mang zadavljeni.
6.* V mestu Slonim (na Poljskem), blaženi devici in mučenki: Marĳa Eva od Previdnosti Noiszewska [nojšévska] in Marĳa Marta od Jezusa Wolowsk, iz Kongregacĳe sester od Brezmadežnega Spočetja, ki sta bili v vojni, v času okupacĳe
Poljske, s svinčenkami umorjeni zaradi ohranjene vere.
******
7. V Aleksandrĳi (v Egiptu), blaženi Nemezĳ, mučenec. Sodnik Emilĳan ga je dal
dvakrat mučit in potem skupaj z razbojniki sežgati. Tako je bil podoben Odrešeniku, ki so ga križali skupaj z razbojniki.
8. V Niceji, sveti Darĳ, mučenec.
9. V Klervoju, blaženi Janez, menih. Med premišljevanjem je v njem gorel takšen ogenj, da se je med petjem psalmov zdelo, kot da iz njegovega telesa švigajo plameni.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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10. V Himmerodu, blaženi Mengóz, konverz, zelo slaven zaradi skromnosti in
ponižnosti. Ker mu je opat tako ukazal, je po smrti ponovno oživel in se kmalu
zatem na njegov ukaz spet vriskajoč vrnil v nebesa.

20. ��������
1. V Rimu blizu pokopališča Kalista ob Apĳski cesti, pogreb svetega Zeﬁrina,
papeža, ki je osemnast let vodil Rimsko Cerkev in je ukazal nalogo svetemu Kalistu, svojemu diakonu, da ustanovi ob Apĳski cesti pokopališče za Rimsko Cerkev.
2. Ravno tako v Rimu na Stari Salárĳski cesti na pokopališču pri Sedmih golobih,
sveti Liberál, mučenec, ki je imel baje nekoč v svetu častno službo konzula.
3. V Antiohĳi v Sirĳi, sveti Filogónĳ, ki je bil iz odvetnika po Božjem namigu poklican k vodstvu te Cerkve in je skupaj škofom Aleksandrom in tovariši začel boj
proti Arĳu za katoliško vero in se je slaven po zasluženju spočil v Gospodu. Njega je sveti Janez Zlatousti slavil s hvalnico.
4.* V Iuri pri reki Duby v Švici, sveti Ursicín, ki je kot učenec svetega Kolumbana, je najprej živel puščavniško življenje, kmalu odkrit je mnoge pritegnil k istemu načinu življenja.
5. V samostanu Silos (v pokrajini Kastilĳi na Španskem), sveti Dominik, opat, ki
je bil prej puščavnik, nato je ta skoraj razpadli samostan obnovil, zopet vpeljal
disciplino inpoveličeval Božjo slavo dan in noč.
6.* V Torri del Greco [gréko] (pri Neaplju v Kampánĳi), blaženi Vincencĳ Romano, duhovnik, ki se je kot župnik z vso dušo posvetil vzgoji dečkov in skrbel za
potrebe delavcev in ribičev.
7.* V koncentracĳskem taborišču Sachsenhausenu na Nemškem, blaženi Mihael
Piaszczyński [piaščinjski], duhovnik in mučenec, po narodnosti Poljak, ki se je
zaprt v tujo ječo zaradi vere po trpinčenju preselil v nebeško slavo.
******
8. Pri Aleksandrĳi, spomin blaženih mučencev: Ámona, Zénona, Ptoleméja, Íngena in Téoﬁla. Bili so na sodišču, ko je neki kristjan med mučenjem kolebal in
se že skoraj odrekel veri, zato so ga skušali vzpodbuditi z obrazi, očmi in namigi. To je bil vzrok, da je začelo vse ljudstvo nanje vpiti, oni pa so skočili na sredo in izpovedali, da so kristjani. Kristus, ki je svojim podelil takšno srčnost, se je
z njihovo zmago tako zmagovito proslavil.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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9. V mestu Geldubi (na Traškem), sveti Julĳ, mučenec.
10. V Amﬁtreji, sveti Liberát, škof.
11. V Rimu, pokop svetega Zeferína, škofa.
12. V Tonérru (v Francĳi), blaženi Krístĳan, opat. Šele kot starčka so ga izbrali za
tuluškega škofa. Umrl je bogat po letih in zaslugah.
13. V Evri (na Portugalskem), blažena sestra Marĳa. Ponižnost in potrpežljivost
se je pridružila devištvu in s čudovitim veseljem svojega srca vstopila na svatbo
nebeškega Ženina.

21. ��������
1. Sveti Peter Kanizĳ, redovnik iz Družbe Jezusove in cerkveni učitelj, ki je bil
poslan na Nemško. Tam je s pridiganjem in pisanjem, med katerim se odlikuje delo, ki se imenuje »Katekizem«, marljivo deloval mnoga leta za obrambo in
okrepitev katoliške vere. V Fribourgu [fribúru] v Švici se je slednjič od truda odpočil.
2. Spomin svetega Miheja, preroka, ki je v dneh Joatama, Ahaza in Ezekĳa, judovskih kraljev, s svojim pridiganjem branil stiskane, obsodil malike in nepoštenost, ter Izvoljenemu ljudstvu naznanil, da se bo rodil v Betlehemu v Judeji
knez, ki bo pasel Izrael z Gospodovo močjo.
3. V Lícĳi (v današnji Turčĳi), sveti Temístokles, mučenec pod cesarjem Décĳem,
ki se je baje ponudil za smrt namesto svetega Dióskora, ki so ga iskali. V oklepu
je bil zgrabljen in mučen, ter s koli bičan. Tako je dosegel venec mučeništva.
4.* V Montecerignoni [montečerinjóni] (v Marche), blaženi Dominik Spadafora,
duhovnik iz Reda pridigarjev (dominikancev), ki je marljivo delal v službi pridiganja.
5. V Hanoiu (v Vietnamu), trpljenje svetih duhovnikov in mučencev: Andreja
Dung Lac in Petra Truong Van Thi, ki sta zavrgla ukazal poteptanja križa. Končala sta boj z obglavljenjem. Njun spomin se praznuje štiriindvajsetega novembra.
6.* V Koblenzu (v Renánĳi na Nemškem), blaženi Peter Friedhofen [frídhófn],
redovnik, ki je najprej delal kot čistilec ognjišč, nato je ustanovil Kongregacĳo
bratov Usmiljenja od Marĳe Pomočnice. Zato je ravnodušno pretrpel mnogo posmehovanj in nadlog.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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******
7. Na Toskanskem, blaženi Tomaž, menih. Odlikoval se je po svetosti življenja in
pobožnosti do blažene Device Marĳe in pri Arnsburgu srečno umrl.
8. V Grandsélve, blaženi Janez, konverz, prav tako zelo znamenit po češčenju
blažene Device.

22. ��������
1. Spomin svetih: Herémona, nilopolitanskega škofa, in mnogo drugih mučencev v Egiptu, od katerih so nekateri v preganjanju cesarja Décĳa, potem ko so
se razbežali, blodili po pustinjah in bili umorjeni od zveri, drugi zaradi lakote,
mraza in težav, zopet drugi umorjeni od barbarov in razbojnikov, tako da so bili
vsi na različne načine ovenčani z isto slavo mučeništva.
2. Ravno tam, spomin svetega Ishirióna, mučenca v Egiptu, ker je v istem času
preziral z zasramovanjem in krivično žrtvovati, in je bil izročen umoru tako, da
so ga prebodli z ošpičenim kolom po sredi trebuha.
3. V Rimu na Labikánski cesti (na pokopališču od Dveh Laver), svetih tridesetih
mučencev, ki so bili vsi na isti dan ovenčani.
4. V pokrajini Raíthi (v Egiptu), svetih triinštiridesetih menihov, ki so bili od Blemĳev umorjeni zaradi krščanske vere.
5.* V Utrechtu (v Lotaríngĳi, na današnjem Nizozemskem), sveti Hungér, škof.
6.* V Londonu (na Angleškem), blaženi Tomaž Holland, duhovnik in mučenec
iz Družbe Jezusove, ki je tajno vršil službo, ter bil pod kraljem Karlom I. obsojen
na smrt. Obešen na vrv je izdihnil dušo.
7. V Chicagu [šikágu] (v Illinoisu, v Združenih Državih Amerike), sveta Frančiška Ksaverĳa Cabrini [kabríni], devica, ki je ustanovila Inštitut misĳonark od
Presvetega Srca Jezusovega in se z izredno ljubeznĳo posvetila delu za vse priseljence.
******
8. V mestu Óstĳi, sveti mučenci: Demetrĳ, Honorát in Flor.
9. V Antiohíji, sveti Baziléj, mučenec.
10. V Chaalisu [šalíju], blaženi Robert, menih. Žalostnega srca je žrtvoval meništvo in bil dolgo časa znamenit selški škof.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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11. Na Saškem, blaženi Adam, menih samostana Loccum, ki je jecljajoč že kot
otrok, in prav do smrti, z najnežnejšimi čustvi pozdravljal presveto Božjo Mater.
12. V Zülpichu [cilpihu] (v Nemčĳi), blaženi Éngelbert, konverz. Čeprav je bil
od rojstva telesno slep, mu je Bog razsvetlil oči srca z darom prerokovanja in
z nebeškimi videnji.

23. ��������
1. Sveti Janez Ketski, duhovnik. Ko je bil posvečen v duhovnika, je več let učil
na krakovski akademĳi, potem je sprejel pastoralno oskrbo v župnĳi Olkusz [olkuš], kjer je pravo vero množil s čednostmi. Bil je zgled pobožnosti in ljubezni
do bližnjega za sodelavce in učence in se je na jutršnji dan v Krakovu na Poljskem preselil k nebeškemu veselju.
2. V Gortíni (na Kreti), spomin svetih desetih mučencev: Teodúla, Saturnína, Evpóra, Gelázĳa, Evnikĳána, Zótika, Póncĳa, Agatópa, Bazílida in Evarísta, ki so ob
preganjanju cesarja Decĳa trpeli muke in bili obglavljeni, ker so javno zavrnili
ukaz žrtvovati boginji Fortuni ob posvečenju templja.
3. V Rimu, spomin svetega Sérvula, ki je od rojstva ležal hrom na stebrišču blizu
cerkve svetega Klemena. Trudil se je, da se je vedno zahvaljeval Bogu, kot piše
sveti Gregor Veliki, in kar koli je od miloščine zbral, je razdelil revežem.
4.* V Chartresu [šártru] (v Galĳi), sveti Ivo, škof, ki je obnovil red kanonikov, in
je mnogo naredil in pisal za slogo med cesarstvom in duhovščino in za korist
Cerkve.
5.* V Bressanoni (v tridentinski pokrajini), blaženi Hartman, škof, ki jo je že prej,
kot redovni kanonik, modro in zvesto vodil.
6.* V Islándĳi, sveti Torlák, skalholtski škof, ki se je posvečal reformi navad klera in ljudstva.
7. V Canterbury-ju [kentrberĳu] (na Angleškem), spomin svetega Janeza Stone
[stoun], duhovnika in mučenca iz Reda bratov svetega Avguština, ki se je stalno
boril za katoliško vero, in je pod kraljem Henrikom VIII. na mučilu dovršil mučeništvo.
8.* V Valencĳi (na Španskem), blaženi Nikolaj, s priimkom Faktor, duhovnik iz
Reda manjših bratov, ki je zaradi goreče ljubezni do Boga padal v zamaknjenost.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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9. V Montreálu (v Kanadi), sveta Marĳa Marjeta d‘Youville [djuvíl], redovnica,
ki je kot družinska mati postala vdova, dva sina pobožno vzgojila za pot v duhovništvo in vse moči darovala za pomoč bolnim, starim, in vse vrste nesrečnim,
za katere je ustanovila Kongregacĳo sester od Ljubezni.
10.* V Sao Paolu (v Brazilĳi), blaženi Anton od svete Ane Galvão de França [galváum de fránsa], duhovnik iz Reda manjših bratov, ki se je učinkovito posvetil
službi pridiganja in pokore in je ustanovil Zavetišče Luči, kjer je z najvišjim duhovnim vodstvom vodil skupnost sester.
11. V pokrajini Tjyen-Tiyon (v Koreji), sveti Jožef Cho Yun-ho, mučenec, ki je kot
mladenič sledil svetemu Petru Cho Hwa-so, svojemu očetu, in bil s koli umorjen
zaradi krščanskega imena.
12.* V pokrajini Valencĳa (na Španskem), blaženi Pavel Meléndez Gonzalo [meléndes gonsálo], mučenec, ki je kot družinski oče v krutem preganjanju vere sledil Kristusu in po njegovi milosti prišel v večno kraljestvo.
******
13. Pri Nikomedĳi, rojstni dan za nebesa dvajsetih svetih mučencev. Za časa Dioklecĳanovega preganjanja so bili mučeni s krutim trpljenjem in so tako postali
Kristusovi mučenci, ter bili pridruženi nebeškim svetnikom.
14. V Rimu, rojstni dan za nebesa svete Viktorĳe, device in mučenke, v času preganjanja cesarja Decĳa. Bila je zaročena z nekim poganom, a se ni hotela poročiti, niti darovati bogovom. Po mnogih čudežih in potem, ko je za Gospoda pridobila še mnogo devic, ji je krvnik, na prošnjo njenega ženina, z mečem prebodel srce.
15. Na Portugalskem, blaženi Janez, opat. Ko je zelo ostro živel v puščavi, je po
opominu svetega Janeza Krstnika šel naproti menihom, ki jih je sveti Bernard
poslal v Španĳo. Ti so ga postavili za svojega opata pri Tarovki. Napisal je tudi
pravilo za avisienske viteze. Ko se je Red v tistih krajih zelo razširil, je potem, ko
je sam zapel himno »Te Deum«, slaven po zaslugah in čudežih srečno umrl.
16. V Heisterbachu [hajstrbahu], blaženi Gotfríd. Dasi star po letih, je postal kot
otrok. Poprej cenjeni učitelj se je spremenil v učenca in iz bogatega kanonika je
postal nadvse ponižen in ubog menih.

24. ��������
1. Spomin vseh svetih prednikov Jezusa Kristusa, sina Davida, sina Abrahama,
sina Adama. Namreč spomin očetov, ki so ugajali Bogu in bili najdeni pravični
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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in umrli v veri, ne da bi prejeli obljube, toda gledali so jih od daleč in pozdravljali, in iz katerih je bil po mesu rojen Kristus, ki je nad vse blagoslovljen Bog na
veke.
2. V Bordeauxu [bordóju] (v Akvitánĳi), sveti Delfín, škof, ki je bil zelo tesno povezan s svetim Pavlinom Nolanskim in je stalno zavračal zmote Priscilĳána.
3. Na pokopališču v Rimu, spomin svete Tarsíle, device, katere stalno molitev,
resnost življenja in edinstveno vzdržnost hvali sveti Gregor Veliki, njen nečak.
4. Pri Trierju (v Avstrázĳi, v Nemčĳi), sveta Irmína, opatinja samostana Öhren
[éren], ki je kot Bogu posvečena ugledna žena, od svojega darovala za samostan, katerega je sama ustanovila v Echternachu, in ga posvetila svetemu Wilibrórdu.
5. V Krakovu (na Poljskem), rojstvo za nebesa svetega Janeza Ketskega, katerega spomin se praznuje na včerajšnji dan.
6.* V Bologni [bolónji] (v Emílĳi), blaženi Bartolomej Marĳa Dal Monte, duhovnik, ki je po mnogih krajih Italĳe krščanskemu ljudstvu in duhovnikom oznanjal
Božjo besedo in je za isti namen ustanovil Pobožno misĳonsko ustanovo.
7. V Comonti [komonti] pri Bergamu (v Lombardíji), sveta Pavla Elizabeta (Konstancĳa) Cerioli [čerĳóli], ki je po smrti moža in prezgodaj umrlih otrok, potrošila svoje premoženje za podeželske dečke in sirote brez upanja,da so se v prihodnje lahko šolali in ustanovila Inštitut sester in Kongregacĳo očetov in bratov od
Svete Družine, ki jo je privedla do veselja v Gospodu.
8. V Annayi (v Libanonu), rojstvo za nebesa svetega Šarbela (Jožefa) Makhúlfa,
katerega spomin se praznuje štiriindvajsetega julĳa.
******
9. V Sirski Antiohĳi, rojstni dan za nebesa štiridesetih devic, ki so v Decĳevem
preganjanju po različnih mukah dosegle venec zmage.
10. V Spoletu, (mestu na Toskanskem), sveti Gregor, duhovnik in mučenec. Najprej so ga bili z gorjačami, potem ga vrgli v ječo, ga spet tepli in žgali. Končno
so ga obglavili.
11. V mestu Tripolisu, sveti Lucĳan in tovariši, mučenci.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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25. ��������
1. Rojstvo našega Gospoda Jezusa Kristusa po mesu. Po preteku neštevilnih stoletĳ od stvarjenja sveta, ko je Bog v začetku ustvaril nebo in zemljo, in naredil
človeka po svoji podobi; in tudi po mnogih stoletjih, ko je Najvišji postavil mavrico na oblakih, znamenje zaveze in miru; od preselitve Abrahama, našega očeta v veri iz Ura Kaldejcev v enaindvajsetem stoletju pred Kristusom; od odhoda Izraelskega ljudstva iz Egipta, pod vodstvom Mojzesa v trinajstem stoletju;
od maziljenja Davida za kralja okoli leta tisoč; petinšestdeseti teden po Danielovi prerokbi; ob stoštiriindevetdeseti olimpĳadi; leta sedemstodvainpetdesetega
od ustanovitve Rima; dvainštiridesetega leta vladanja cesarja Oktaviana Avgusta; ko je bil ves svet v miru, je hotel Jezus Kristus, večni Bog, Sin večnega Očeta,
s svojim najmilejšim prihodom posvetiti svet. Spočet od Svetega Duha, po devetih mesecih spočetja se rodi v Betlehemu Judeje, iz Device Marĳe, in je postal
človek.
2. V Rimu, spomin svete Anastázĳe, mučenke v Sirmĳu (v Panonĳi v današnji
Hrvaški), v času cesarja Dioklecĳana. Zaradi izpovedi vere je bila dolgo časa
v ječi, nato je bila z dvestotimi možmi in sedemstotimi ženami prepeljana na
otok Palmaria. Sama je pretrpela mučeništvo v ognju, ostali pa na razne druge
načine.
3. Ravno tako v Rimu na pokopališču Apronĳána, na Latinski cesti, sveta Evgénija, mučenka. V času cesarja Galĳena je storila mnogo znamenj in pripeljala zbore devic h Kristusu. Pod mestnim prefektom Nicetom se je dolgo borila za Kristusa, končno pa so jo z mečem usmrtili.
4. Ravno tako v Rimu na Latinski cesti, sveta Jovín in Bazilej, mučenca.
5.* V samostanu Cluny [klini] (v Burgúndĳi, v Galĳi), blaženi Peter Častitljivi,
opat, ki je vodil samostan po zapovedih prvotne discipline, sestavil je mnogo
traktatov.
6.* V San Severinu (v Marche), blaženi Bentivól de Bonis, duhovnik iz Reda
manjših bratov in odličen pridigar.
7.* V mestu Unzen (na Japonskem), blaženi Mihael Nakašima, redovnik in mučenec iz Družbe Jezusove, ki je bil kot katehist, zaradi vere v Kristusa, potopljen
v vrelo vodo in dosegel venec mučeništva.
8.* V Rimu, blažena Marĳa od Apostolov (Marĳa Terezĳa) von Wüllenweber [vilenvébr], devica, po narodnosti Nemka, ki je iz misĳonske gorečnosti ustanovila v Tiburi v Lácĳu Institut sester od Božjega Odrešenika.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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9. V Krakovu (na Poljskem), sveti Albert (Adam) Chmielowski, redovnik, slaven
slikar, ki se je posvetil ubogim in se je trudil jim biti v vsem dober. Ustanovil je
Kongregacĳe bratov in sester Tretjega reda svetega Frančiška, za službo ubogim.

26. ��������
1. Praznik svetega Štefana, prvega mučenca, moža polnega vere in Svetega Duha,
ki je bil prvi od sedmih diakonov, katere so izbrali apostoli za sodelavce v službi. Prvi od Gospodovih učencev je tudi prelil svojo kri v Jeruzalemu. Pričeval je
za Jezusa Kristusa, o katerem je trdil, da ga vidi stati v slavi na Očetovi desnici.
Obsut s kamenjem je molil za preganjalce.
2. V Rimu na pokopališču Kalísta na Apĳski cesti, sveti Dionízĳ, papež, ki je
ob preganjanju cesarja Valerĳána blestel v vsej kreposti, ko je brate ali žalujoče
s pismi ali osebno tolažil, ali reševal z denarjem ujetnike od mučenja, ali nevedne poučeval v veri.
3. V Maiúmi (v Palestini), spomin svetega Zenóna, škofa, ki je bratrancem svetemu Evzébĳu, Nestábĳu in Zenónu, mučencem, zgradil baziliko in do konca življenja vršil delo tkalca, da je pridobival živež in pomagal revnim.
4. V Rimu na Tiburtinski cesti pri blaženem Lovrencu, pogreb svetega Zosima,
papeža.
5. V Sardah (v Lídĳi, v današnji Turčĳi), sveti Evtímĳ, škof in mučenec, ki je bil
izgnan od cesarja Mihaela, ikonoklasta, zaradi češčenja svetih podob. Slednjič je
dovršil mučeništvo na ukaz Teóﬁla, s tem, da je bil nečloveško pretepen z govejimi kitami.
6. V Madridu (na Španskem), sveta Vincencĳa Marĳa López Vicuňa [vikúnja],
devica, ki je ustanovila in širila Inštitut hčera Marĳe Brezmadežne, da bi nudila
telesno in duševno pomoč dekletom in deklam, ki so bile ločene od družine.
7.* V vasi Song-Khon (v Tajski), blaženi mučenki: Neža Fila in Lucĳa Khambang, devici, od Sester Milujočih Križ, in še: Agata Phu�a, Cecilĳa Butsi, Bibĳána Hampaj in Marĳa Phon, ker niso hotele zatajiti krščansko vero, so bile s svinčenkami vse umorjene na pokopališču.
8.* Pri kraju Dragali (v Črni Gori), blaženi Sekund Pollo, vercellĳski [verčelski]
duhovnik, ki je vršil službo vojaškega kaplana. V času druge svetovne vojne je
pomagal umirajočemu vojaku, ko je bil sam zelo ranjen. Malo zatem je zaradi izgube krvi dušo izročil Bogu.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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******
9. V Rimu, sveti Marín, mož velikega slovesa, ki je dosegel zmago mučeništva
v času cesarja Numerĳana in prefekta Marciana.

27. ��������
1. Praznik svetega Janeza, apostola in evangelista, Zebedejevega sina, ki je bil
priča spremenjenja, skupaj z bratom Jakobom in Petrom, in priča tudi Gospodovega trpljenja. Od Njega je pod križem sprejel Marĳo za mater. V evangelĳu in
drugih pismih se kaže kot teolog, ki je bil vreden gledati slavo učlovečene Besede in kar je videl, je oznanjal.
2.* Spomin svete Fabíole, rimske vdove, ki je po pričevanju svetega Hieronima
spremenila in dopolnila svojo pokora v prid ubogim.
3. Pri Hisarliku (v Bitínĳi, v današnji Turčĳi), trpljenje svetega Teodóra, meniha
lavre Svetega Saba v Palestini, duhovnika in mučenca, ki je v Carigradu z bratom svetim Teofanom zaradi obrambe svetih podob trpel ječe, izgnanstvo in dobil brazgotine na čelu. Zato se je imenoval Graptus. Umrl je v ječi.
4.* V Santandru (v Kantábrĳi, pri obali Španĳe), blaženi Alafríd Parte, duhovnik
in mučenec iz Reda pobožnih šolskih redovnih klerikov, ki je bil v času preganjanja odpeljan k slavnemu mučeništvu, ker je bil duhovnik.
5.* Ravno tam, v pristanišču na odprtem morju pred Santandrom na Španskem,
blaženi Jožef Marĳa Corbin [korbín] Ferrer, mučenec, ki je prestal zaradi Kristusa odličen boj.
******
6. V Aleksandrĳi, sveti Máksim, škof, ki je postal zelo slaven in znamenit zaradi izpovedi vere.

28. ��������
1. Praznik svetih Nedolžnih mučencev. Dečki, ki so bili umorjeni v Betlehemu
v Judeji od brezbožnega kralja Heroda, da bi z njimi umrl deček Jezus, ki so ga
šli Trĳe kralji molit. Zato se častĳo od prvih časov Cerkve kot prvenci vseh, ki
bodo prelili svojo kri za Boga in Jagnjeta.
2. V Aleksandrĳi (v Egiptu), sveti Teóna, škof, ki je bil učitelj in predhodnik svetega Petra, mučenca.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.

584

Martirologĳ

3. Spomin svetega Antona, meniha, ki je živel kot samotar in se podal kot starček
v lerinski samostan v Provansi, kjer je priljubljen in učen sveto umrl.
4.* V Matelici [matelíči] (v Marche, v Italĳi), blažena Mateja de Nazaréis, opatinja iz Reda Klaris.
5. V Lyonu (v Galĳi), rojstvo za nebesa svetega Frančiška Saleškega, ženevskega škofa, katerega spomin se praznuje štiriindvajsetega januarja, na dan pogreba v Annecy-ju [anesĳu].
6. V Rimu, sveti Gašper del Bufalo, duhovnik, ki se je stalno bojeval za svobodo
Cerkve. Tudi ko je bil vržen v ječo, ni nehal vabiti grešnike h pravemu življenju,
predvsem po pobožnosti najdragocenejše Krvi Kristusa, v katere čast je ustanovil Kongregacĳo Misĳonarjev in Sester.
7.* V Neaplju (v Italĳi), blažena Katarina Volpicelli [volpičélji], devica, ki je bila
vedno vdana pomoči ubogim in bolnim. Ustanovila je Inštitut služabnic svetega Srca in je poskrbela, da se krščanska ljubezen vedno izkazuje prilagojena potrebam časa.
8.* V Kĳevu (v Ukrajini), blaženi Gregor Homyšyn, škof in mučenec v IvanoFrankivsku, ki je v času preganjanja vere zaslužil, da se je udeležil nebeške pojedine Jagnjeta.
******
9. V mestu Anciri (v Galácĳi), sveta mučenca: duhovnik Evtihĳ in diakon Domicĳan.

29. ��������
1. Sveti Tomaž Becket [beket], škof in mučenec, ki je bil prisiljen zapustiti canterbury-ski [kentrberĳski] sedež in tudi kraljestvo Anglĳe zaradi pravice in obrambe Cerkve. Po šestih letih se je vrnil v domovino, mnogo pretrpel, dokler se ni
z mečem preboden v stolnici od služabnikov kralja Henrika II. preselil h Kristusu.
2. Spomin svetega Davida, kralja in preroka, sina Jeseja Betlehemskega, ki je našel milost pred Bogom in bil maziljen s svetim oljem od Samuela, preroka, da bi
vladal Izraelskemu ljudstvu. V mesto Jeruzalem je prenesel Gospodovo skrinjo
zaveze in sam Gospod mu je kmalu prisegel, da bo njegov potomec ostal večno,
ker bo od njega rojen Jezus Kristus po mesu.

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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3. V Arlesu [árlu] (v Provansi, v Galĳi), sveti Tróﬁm, ki je bil baje prvi škof tega
mesta.
4. V Kartágini (v današnji Tunizĳi), sveti Libós, škof in mučenec v Beji, ki je trdil
na kartažanskem koncilu o krstu heretikov: »V evangelĳu je Kristus rekel: 'Jaz
sem resnica', in ne: 'Jaz sem navada'«.
5. V Milanu (v Ligúrĳi), sveti Martinĳán, škof.
6. V Carigradu, sveti Marcél, opat acemetskega samostana pri Bosporu, kjer se je
petje psalmov vrstilo podnevi in ponoči, brez prestanka.
7. V Exmesu [eksméju] (v Névstrĳi, danes v Francĳi), sveti Ebrúlf, opat uticenskega samostana, v času kralja Hildeberta.
8.* V Palermu (na Sicílĳi), blaženi Gerard Cagnoli [kanjóli], redovnik iz Reda
manjših bratov, ki je prej dolgo časa živel kot puščavnik.
9.* V Londonu (na Angleškem), blaženi Viljem Howard [haurd], mučenec, ki je
kot staﬀordski vojvoda izpovedoval katoliško vero. Zato je bil lažnivo obtožen
zarote proti kralju Karlu II. Umrl je za Kristusa, tako da je bil s sekiro presekan.
10. V Seulu (v Koreji), sveti mučenci: Benedikta Hyon Kyong-nyon, vdova in katehistinja, in šest tovarišev, ki so bili na različne načine mučeni in umorjeni z obglavljenjem.
11.* V mestu Paterna (v pokrajini Valencĳa, na Španskem), blaženi Jožef Aparicio Sanz [aparísio sáns], duhovnik in mučenec, ki je za Kristusa prelil kri, ko je
divjalo preganjanje proti veri.
12.* V vasi Picadero [pikadéro] de Paterna (ravno tako v pokrajini Valencĳe),
blažena mučenca: Henrik Janez Requena [rekéna], duhovnik, in Jožef Perpiňá
Nácher, ki sta za Kristusa končala odličen boj.
13.* V vasi Santo Miguel Regum (v isti pokrajini), blaženi Janez Baptist Ferreres
Boluda, duhovnik in mučenec iz Družbe Jezusove, ki je v istem preganjanju posnemal trpljenje Kristusa in zaslužil doseči slavno palmo.
14. V Jeruzalemu, sveta Melánĳa.

******

… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.
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30. ��������
1. V Rimu na pokopališču Kalista na Apĳski cesti, pogreb svetega papeža Feliksa I., ki je vodil rimsko Cerkev pod cesarjem Aurelianom.
2. V Vidinu (v Mézĳi, v današnji Bolgarĳi), sveti Hermét, eksorcist in mučenec.
3. Spomin svetega Anízĳa, solunskega škofa, ki je slovel v časih cesarja Teodózija. Od Rimskih papežev je bil postavljen za apostolskega vikarĳa v Iliriku in od
svetega Ambrozĳa povišan s hvalo.
4. V Toursu [túru] (v lyonski Galĳi, danes v Francĳi), sveti Perpétuus, škof, ki
je zgradil baziliko Svetega Martina in mnoge druge v čast svetnikom, in ukazal
običaj posta in bdenja v svoji škoﬁji.
5.* Pri Aosti (v Italĳi), sveti Jukúnd, škof.
6. V Fly-ju [ﬂíju] (blizu Beauvaisa [bovéja] v Névstrĳi), sveti Geremár, opat samostana tega kraja, ki ga je sam ustanovil.
7.* V Eveshamu [ívshemu] (na Angleškem), sveti Egvín, škof, ki je ustanovil samostan v tistem kraju.
8. V Abruzzu [abrucu] (v Italĳi), sveti Rainérĳ, forkonski škof, katerega krepost
pri administracĳi premoženja je hvalil papež Aleksander II..
9.* V Canni [káni] (v Apúlĳi), sveti Rogérĳ, škof.
10.* Pri mestecu Frazzanu [fracánu] (na Sicílĳi), sveti Lovrenc, menih po vzhodnih pravilih, znamenit po strogosti življenja in neutrudnem pridiganju.
11.* Pri Palestrini (v Lácĳu), blažena Marjeta Colonna [kolóna], devica, ki je zaradi Kristusa imela raje uboštvo, kot bogastvo in svetno veseljačenje. Za to ji je
koristno služilo Pravilo svete Klare.
12.* V Génovi (v Ligúrĳi, v Italĳi), blažana Evgénĳa Ravasco [ravasko], devica,
ki je ustanovila Inštitut sester, hčera od Presvetih Src Jezusa in Marĳe, kateremu
je izročila skrb za dekleta, pa tudi za bolnike in male dečke.
13.* V pokrajini Pancalieri [pankalĳéri] (blizu Turina v Italĳi), blaženi Janez Marĳa Boccardo [bokárdo], duhovnik, ki je z mnogimi in velikimi trudi ustanovil
Kongregacĳo sester, ubogih hčera svetega Kajetana, za oskrbo starih in bolnih in
za krščansko vzgojo dečkov.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.

December

587

******
14. V Spoletu, rojstni dan za nebesa svetih mučencev: škofa Sabína, diakonov
Exuperáncĳa in Marcela, ter upraviteljev: Venustĳana z ženo in otroki pod cesarjem Maksimĳanom. Od teh sta bila Marcel in Exuperancĳ nategnjena na natezalnici in žgana z ognjem. Venustĳan pa je bil malo zatem umorjen obenem z ženo in sinovi. Mučeništvo vseh se praznuje na isti dan, čeprav se je izvršilo v različnem času.
15. V Aleksandrĳi, sveti Mansuet z drugimi desetimi, mučenci.
16. V Rimu, sveti Feliks, škof.

31. ��������
1. Sveti papež Silvester I., ki je Cerkev sveto vodil mnogo let v času, ko je cesar
Konstantin zgradil častitljive bazilike in je Nicejski koncil razglasil Kristusa za
Božjega Sina. Na ta dan je bilo pokopano njegovo telo na pokopališču Priscile
v Rimu.
2. Ravno tako v Rimu na pokopališču Jordancev (na Novi Salárĳski cesti), svete
mučenke: Donáta, Pavlína, Rogáta, Dominánda, Serótina, Saturnína in Hilárĳa.
3. Pri Sensu [sánu] (v lyonski Galĳi, danes v Francĳi), sveta Kolúmba, devica
in mučenka, ki je premagala ogenj, a je bila na povelje cesarja Avrelĳana ubita
z mečem.
4. V Carigradu, sveti Zótik, duhovnik, ki je sprejel skrb za preživljanje sirot.
5. V Jeruzalemu, sveta Melanĳa mlajša, ki je odšla s svojim soprogom Pinĳánom
iz mesta Rim in prišla v Sveto mesto. Tam sta, ona med Bogu posvečenimi ženskami, in mož med menihi, živela redovniško življenje in se oba spočila s svetim koncem.
6. V Ravenni, sveti Barbacĳán, duhovnik.
7.* V Lausanni [lozáni] (v Švici), sveti Márĳ, škof, ki je tja prenesel avancheski
sedež, zgradil več cerkva in branil uboge.
8. V vasi La Louvesc [lalovésk] (v grebenih blizu Puy-en-Velay-a [pián valé],
v Galĳi), sveti Janez Frančišek Regis, duhovnik iz Družbe Jezusove, ki je poskrbel za pridiganje in obhajanje zakramenta pokore po gorah in vaseh kraja, in
v dušah prebivalcev obnavljal katoliško vero.
… in drugje spomin mnogih drugih svetih mučencev, spoznavalcev in devic.

9.* Na gradu Mercués [mercĳé] pri Cahorsu [kaórsu] (v srednji Galĳi), prenos
blaženega Alana iz Solminihac-a [solminĳáka], kahorskega škofa, ki se je s pastoralnimi obiski na vse načine trudil izboljšati navade ljudstva in z apostolsko
marljivostjo obnoviti njemu izročeno Cerkev.
10. V Parizu (v Francĳi), sveta Katarina Labouré [laburé], devica iz Kongregacije deklic od Ljubezni, ki je na poseben način častila Brezmadežno Bogorodico in
slovela po preprostosti, ljubezni in potrpežljivosti.
******
11. V Sensu [sánu], blažena Sabínian in Potencĳan, škofa, ki ju je rimski škof tja
poslal oznanjat in sta to mesto proslavila s svojim mučeništvom.

