
Adalbert (20. června) 
Adalbert - viz Vojtěch (23. dubna) 
Adéla (24. prosince) 
Agáta (5. února) 
Achilleus - viz Nereus (12. května) 
Albert Veliký (15. listopadu) 
Aldus (lO.ledna) 
Alexandr, biskup (26. února) 
Alexandr,mučedník (3.května) 
Alexej (Alexius) (17. července) 
Alexius a druhové (17. února) 
Alfons Maria Liguori (1. srpna) 
Alfons Rodriguez (31. října) 
Alois Gonzaga (21. června) 
Alžběta, matka Jana Křtitele (se Zachariášem) (5. listopadu) . 
Alžběta Uherská (17 listopadu) 
Amadeus Savojský (22. března) 
Ambrož (7.prosince) 
Anaklétus (Klétus) (26. dubna) 
Anděla z Foligna (4.ledna) 
Anděla Merici (27. ledna) 
Andělé strážní (2. října) 
Anežka Česká (13. listopadu) 
Anežka Římská (21.ledna) 
Angelico (Fra Angelico) (18. března) 
Angelus (5.května) 
Anna - viz Jáchym (26. července) 
Anselm z Aosty (21. dubna) 
Antonín, opat (17. ledna) 
Antonín z Padovy (Paduánský) (13. června) 
Antonín Torriani (24.června) 
Antoninus z Florencie (10. května) 
Apollonius (10. dubna) 



Arnošt, opat (7. listopadu) 
Arnošt z Pardubic (30. června) 
Arsenius (19. července) 
Atanáš (2. května) 
Augustin (28. srpna) 
Augustin z Canterbury (27. května) 

Barbora (4. prosince) 
Barnabáš (11. června) 
Bartoloměj (24. srpna) 
Basil Veliký (s Řehořem z Nazianzu) (2. ledna) 
Benedikt, mučedník 
(s Janem, Matoušem, Izákem a Kristinem) (25. srpna) 
Benedikt z Nursie, opat (11. července) 
Benjamin (31. března) 
Benvenuta Bojani (29. října) 
Bernadetta (Marie Bernarda) (16. dubna) 
Bernard, opat a církevní učitel (20. srpna) 
Bernard z Corleone (I2.ledna) 
Bernardin Sienský (20. května) 
Bibiána (2. prosince) 
Blažej (3. února) 
Bonaventura (15. července) 
Bonifác, biskup (5. června) 
Bonifác IV. (20. dubna) 
Bonifác Bruno Polský (21. června) 
Brigita (23. července) 
Bruno (6. října) 

Caius - viz Gaius (22. dubna) 
Castus - viz Kastus (1. července) 
Cecilie (22. listopadu) 
Cézarius (25. února) 
Cornelius - viz Kornélius (16. září) 
Cyprián (16. září) 
Cyril, řeholník a věrozvěst (s Metodějem) (5. července) 
Cyril Alexandrijský (27. června) 
Cyril Jeruzalémský (18. března) '. 

Česlav (s Hyacintem) (17. července) 
Čtyři Korunovaní (8. listopadu) 
Čtyřicet mučedníků (10. března) 



Damas (11. prosince) 
Damián, mučedník (12. února) 
Damián - viz Kosmas (26. září) 
Diviš (Dionysius) (9. října) 
Domnina - viz Domninus (12. října) 
Dominik, zakladatel řádu (8. srpna) 
Dominik Savio (9. března) 
Domninus (s Domninou) (12. října) 
Domicilla - viz Nereus (12. května) 
Domicius (23. března) 

Edmund, král (20. listopadu) 
Edmund Kampián (1. prosince) 
Eduard Poppe (12. června) 
Eduard Vyznavač (13. října) 
Efrém (9. června) 
Eleuterius (18. dubna) 
Eligius (l.prosince) 
Ema (19. dubna) 
Emmanuel Ruiz a druhové (10. července) 
Epifanius (6.ledna) 
Eudoxie (l.března) 
Eufrázie (13.března) 
Eulogius z Kordoby (11. března) 
Eusebie (20. září) 
Eusebius z Vercelli (2. srpna) 
Eusicius (27. listopadu) 
Eutymius (16. prosince) 
Eutychián (13. listopadu) 
Evodius (6.května) 

Felicita - viz Perpetua (7 března) 
Felix, mučedník (30. srpna) 
Felix z Cantalice (18. května) 
Felix z Trevíru (26. března) 
Ferdinand III. (29.května) 
Fidel ze Sigmaringen (24. dubna) 
Filip, apoštol (s Jakubem mladším) (3. května) 
Filip Neri (26. května) 
Filoména (20. července) 
Flavián (18. února) 
Fokas (5. března) 
Fokus Poutník (2l.května) 



Foska (s Maurou) (13. února) 
Fra Angel ico-viz Angelico (18. března) 
František z Assisi (4. října) 
František Borgiáš (10. října) 
František Caracciolo (4. června) 
František z Pauly (2. dubna) 
František Saleský (24-ledna) 
František Solano (18. července) 
František Xaverský (3. prosince) 
František Xaver Bianchi (30.ledna) 
Františka Římská (9.března) 
Františka Cabrini (22. prosince) 
Frumencius (27. října) 

Gabriel, archanděl (24. března dříve, 
dnes s Michaelem a Rafaelem) (29. září) 
Gabriel od Panny Marie Sedmibolestné (27 února) 
Gaius(Caius) (22. dubna) 
Gaudencius - viz Radim (12. října) 
Gelasius II. (l. února) 
Gema Galgani (11. dubna) 
Genesius (26. srpna) 
Gentilie (29.ledna) 
Gerard Majella (11. října) 
Germán (28.května) 
Gertruda Veliká (l6.listopadu) 
Ghebre Michael (2. září) 
Gilbert (4. února) 
Guntrám (28.března) 
Gorazd a druhové (27. července) 
Gothard (4.kvetna) 
Guido - viz Kvido (10. června) 

Helena (18. srpna) 
Heribert (ló.března) 
Hilarius z Poitiers (13. ledna) 
Hildegunda (20. dubna) 
Hippolyt - viz Poncián (13. srpna) 
Hormisdas (6. srpna) 
Hroznatá (14. července) 
Hyacint - viz Česlav (17 července) 
Hyacint - viz Protus (11. září) 
Hyginus (11. ledna) 



Ignác z Antiochie (17. října) 
Ignác z Loyoly (31. července) 
Ildefons (23.ledna) 
Inocenci. (8.července) 
Irena Portugalská (20. října) 
Irenej (28. června) ., 
Ivan (25. června) 
Ivo (19. května) 
Izák, mučedník - viz Benedikt (25. srpna) 
Izák Jogues a druhové (19. října) 
Izidor, biskup (4. dubna) 
Izidor, rolník (15. května) 

Jáchym (s Annou) (26. července) 
Jakub mladší, apoštol, syn Alfeův - viz Filip (3. května) .. 
Jakub starší, apoštol, syn Zebedeův (25. července) 
Jakub z Marek (28. listopadu) 
Jan, mučedník z II. století (s Pavlem) (26. června) 
Jan, mučedník z XI. století - viz Benedikt (25. srpna) .... 
Jan Almužník (23. ledna) 
Jan Bosco (3l.ledna) 
Jan Damašský (4. prosince) 
Jan Eudes (19. srpna) 
Jan Evangelista (27. prosince) 
Jan Fisher (22. června) 
Jan Gualbert (12. července) 
Jan Kapistránský (23. října) 
Jan Kentský (23. prosince) 
Jan Křtitel (24. června) 
Jan Křtitel de la Salle (7. dubna) 
Jan Křtitel de Rossi (23.května) 
Jan Maria Vianney (4. srpna) 
Jan Nepomucký (l6.května) 
Jan Nepomuk Neumann (19. června) 
Jan od Kříže (14. prosince) 
Jan Ogilvie (10.března) 
Jan z Penny (14. září) 
Jan Sarkandr (6.května) 
Jan Soreth (28. července) 
Jan z Boha (8. března) 
Jan z Jenštejna (17. června) 
Jan z Věrny (12. srpna) 



Jana Františka de Chantal (12. prosince) 
Jana Scopelli (14. června) 
Jana z Arku (30. května) 
Januárius (19. září) 
Jeroným, církevní učitel (30. září) 
Jeroným Emiliani (8. února) 
Jindřich (13. července) 
Jiří (24. dubna) 
Jolanda (15. června) 
Josafat (12. listopadu) 
Josef, snoubenec Panny Marie a pěstoun Páně (19. března) 
— Dělník (1. května) 
Josef Benedikt Cottolengo (30. dubna) 
Josef Cafasso (23. června) 
Josef Kalasanský (25. srpna) 
Josef Maria Tomasi (30. prosince) 
Josef z Kupertina (l8.září) 
Juda Tadeáš - viz Šimon (28. října) 
Julián (9.ledna) 
Justin (l. června) 
Justus z Terstu (2. listopadu) 

Kajetán z Thiene (7. srpna) 
Kamil de Lellis (14. července) 
Kalixt (Kalist) (14. října) 
Karel Boromejský (4.listopadu) 
Karel Lwanga a druhové (3. června) 
Karel Spinola (10. září) 
Kastus (se Sekundinem) (l. července) 
Kateřina de Ricci (2. února) 
Kateřina Emmerichová (9. února) 
Kateřina Janovská (15. září) 
Kateřina Labouré (29. listopadu) 
Kateřina Sienská (29. dubna) 
Kateřina z Alexandrie (25. listopadu) 
Kazimír (4.března) 
Klára (11. srpna) 
Klaudie (20.března) , 
Klement Maria Hofbauer (15. března) 
Kleofáš (25. září) 
Kleofé (9. dubna) 
Klétus - viz Anaklétus (26. dubna) 



Kliment (23. listopadu) 
Kolumbán (21. listopadu) 
Konón (l.září) 
Konrád z Offidy (21. listopadu) 
Konrád z Piacenzy (19. února) 
Kornélius, papež (s Cypriánem) (16. září) 
Kornélius, setník (2. února) 
Kosmas (s Damiánem) (26. září) 
Košičtí mučedníci (7 září) 
Kristiána - viz Nina (15. prosince) 
Kristin - viz Benedikt (25. srpna) 
Kristina Ciccarelli (19.ledna) 
Kristina (24. července) 
Kryšpína (5. prosince) 
Kunhuta (3. března) 
Kvido z Kortony (10. června) 
Kvintus (18. prosince) 

Lazar (17. prosince) 
Leonard Murialdo (13. května) 
Leonard z Porto Maurizio (26. listopadu) 
Lev Veliký (10. listopadu) 
Linus (23. září) 
Lucie (13. prosince) 
Lucius - viz Ptolemaius (22. října) 
Ludmila (16. září) 
Ludvík IX. (25. srpna) 
Ludvík z Anjou (19. srpna) 
Luisa de Marillac (15. března) 
Luitgarda (16. června) 
Lukáš (18. října) 

Magdaléna - viz Marie Magdaléna (22. července) 
Marcel (16. ledna) 
Marcelín, mučedník ze IV století (s Petrem) (2. června) 
Marcellinus, mučedník z V. století (6. dubna) 
Marek (25. dubna) 
Maria, Bohorodička a Panna: 
— Karmelská (16. července) 
— Královna (22. srpna) 
- Nanebevzetí (15. srpna) 
- Navštívení (31. května) 



— Neposkvrněné početí (8. prosince) 
— Slavnost Matky Boží (1. ledna) 
— Zvěstování (nyní Zvěstování Páně) (25. března) 
Marie di Rosa, zvaná Ukřižovaná (24. listopadu) 
Marie Elekta Ježíšova (11. ledna) 
Marie Goretti (6. července) 
Marie Magdaléna (22. července) 
Marie od Boží prozřetelnosti (9. listopadu) 
Marie od Ukřižovaného Krista - viz Marie di Rosa 
(24. listopadu) 
Marie Soledad (25.ledna) 
Marie Terezie de Soubiran (7 června) 
Marie Viktorie Fornari Strata (12. září) 
Markéta z Cortony (22. února) 
Markéta Marie Alacoque (16. října) 
Marta (29. července) 
Martianus - viz Nikander (17. června) 
Martin, biskup (11. listopadu) 
Martini. (13. dubna) 
Martin de Porres (3. listopadu) 
Matěj (14. května) 
Matouš, apoštol a evangelista (21. září) 
Matouš, mučedník - viz Benedikt (25. srpna) 
Matrona z Capuy (16. března) 
Matylda, královna (I4.března) 
Matylda - viz Mechtilda (19. listopadu) 
Maura - viz Foska (13. února) 
Maurus (15. ledna) 
Maxim - viz Tiburcius (14. dubna) 
Maxmilián (12. března) 
Medard (8. června) 
Mechtilda (Matylda) (19. listopadu) 
Michael, archanděl (s Gabrielem a Rafaelem) (29. září) .. 
Mikuláš, biskup (6. prosince) 
Mikuláš Albergati (9. května) 
Mikuláš z Tolentina (10. září) 
Milada - viz Mlada (8. února) 
Miltiades (10. prosince) , 
Mlada (8. února) 
Mláďátek (Neviňátek) (28. prosince) 
Monika (27 srpna) 



Narození Páně (25. prosince) 
Nereus (s Achillem a Domitillou) (12. května) .. 
Neviňátek - viz Mláďátek (28. prosince) 
Nikander (s Martianem) (17. června) 
Nina (15. prosince) 
Norbert (6. června) ., 

Odoricus - viz Oldřich z Pordenone (14. ledna) 
Oglerius (9. září) 
Oldřich, biskup (5. července) 
Oldřich z Pordenone (Odoricus) (14. ledna) — 
Ondřej, apoštol (30. listopadu) 
Ondřej Bobola (16. května) 
Onesifor (6. září) 
Onesimus (16. února) 
Orontes (Orontius) (6. srpna) 
Osvald (28. února) 
Oto (2. července) 

Pankrác, mučedník (12. května) 
Pankrác z Taorminy (3. dubna) 
Panna Orleánská - viz Jana z Arku (30. května) 
Paschal Baylon (17. května) 
Paternus (15. dubna) 
Patrik (17 března) 
Patrokles (18. listopadu) 
Paulin z Noly (22. června) 
Pavel, apoštol - viz Petr (29. června) 
Pavel, mučedník - viz Jan (26. června) 
Pavel I. (28. června) 
Pavel Miki a jeho druhové (6. února) 
Pavel Poustevník (I5.ledna) 
Perpetua (s Felicitou) (7 března) 
Petr, apoštol (s Pavlem) (29. června) 
Petr, mučedník - viz Marcelín (2. června) 
Petr Acotanto (24. září) 
Petr Balzám (3. ledna) 
Petr Damiani (21. února) 
Petr Chanel (28. dubna) 
Petr Chrysolog (30. července) 
Petr Julián Eymard (3. srpna) 
Petr Kanisius (21. prosince) 



Petr Klaver (9. září) 
Petr Nolascus (28. ledna) 
Petr Petroni (8. května) 
Petronila (11. května) 
Pius V. (30. dubna) 
Pius X. (21. srpna) 
Placidus (5. října) 
Polykarp (23. února) 
Poncián (s Hippolytem) (13. srpna) 
Priska (18. ledna) 
Prokop (4. července) 
Protus (s Hyacintem) (11. září) 
Prudencius (1. dubna) 
Přibyslava (12. prosince) 
Ptolemaios, mučedník z III. století (20. prosince) 
Ptolemaius, mučedník z II. století (s Luciem) (22. října).. 

Quirinus (30.března) 

Radim (Gaudencius) (12. října) 
Rafael, archanděl (24. října dříve, 
dnes s Michaelem a Gabrielem) (29. září) 
Rajmund Nonnatus (31. srpna) 
Rajmund z Peňafortu (7. ledna) 
Redemptus (8. dubna) 
Remigius (3. října) 
Riccieri (27.března) 
Rita z Cassie (22. května) 
Robert, opat (17. dubna) 
Robert Bellarmin (17. září) 
Roch (17. srpna) 
Romuald (19. června) 
Rozálie (4. září) 
Růžena z Limy (23. srpna) 
Růžena z Viterba (6. března) 

Řehoř II. (11.února) 
Řehoř VII. (25.května) 
Řehoř Barbarigo (3l.května) 
Řehoř Veliký (3. září) 
Římští prvomučedníci (30. června) 



Sabina (29. srpna) 
Sadok a druhové (18. června) 
Santuccia (21. března) 
Sedm spáčů efezských (27. července) 
Sedm svatých zakladatelů řádu servitů -
viz Alexius a druhové (17 února) 
Sekundin - viz Kastus (1. července) 
Sekundus (29.března) 
Serenicus - viz Serenus (poustevník) (7 května) 
Serenus, mučedník (23. února) 
Serenus, poustevník (se Serenikem) (7 května) 
Sergej (24. února) 
Severin (8. ledna) 
Severus (15. února) 
Scholastika (10. února) 
Silvestr (31. prosince) 
Simeon, prorok (8. října) 
Simeon Sloupovník (Stylita) (5. ledna) 
SixtusII. (5. srpna) 
Stanislav, biskup (11. dubna) 
Stanislav Kostka (14. srpna) 
Siricius (6. listopadu) 
Syrus (9. prosince) 

Šebestián (20. ledna) 
Šimon (s Judou Tadeášem) (28. října) 
Štěpán, prvomučedník (26. prosince) 
Štěpán Teodor Cuénot (14. listopadu) 
Štěpán Uherský (16. srpna) 

Tabita (25. října) 
Tadeáš, apoštol - viz Šimon (28. října) 
Tadeáš Machar (Macarly) (26. října) 
Taida - viz Thais (7. října) 
Tarcisius (Tarsicius) (15. srpna) 
Telesfor (5. ledna) 
Terezička od Jezulátka - viz Terezie z Lisieux (1. října) ... 
Terezie z Avily (15. října) 
Terezie z Lisieux, Terezička od Jezulátka (1. října) 
Thais (Taida) (7. října) 
Tiburcius (s Valeriánem a Maximem) (14. dubna) 
Timoteus (s Titem) (26. ledna) 



Titus - viz Timoteus (26.ledna) 
Tomáš apoštol (3. července) 
Tomáš Akvinský (28.ledna) 
Tomáš Becket (29. prosince) 
Tomáš Cantelupe z Herefordu (9. srpna) ... 
Tomáš More (22. června) 
Tomáš z Villanovy (22. září) 

Ulrych (Ulfrick, Walfrick) (20. února) 
Urban V. (19. prosince) 

Václav (28. září) 
Valburga (25. února) 
Valentin (14. února) 
Valerián - viz Tiburcius (14. dubna) 
Vavřinec, mučedník (10. srpna) 
Vavřinec Giustiniani (5. září) 
Vavřinec Milánsky (7. července) 
Vavřinec z Brindisi (21. července) 
Venancius Fortunatus (7 února) 
Veronika Giuliani (9. července) 
Vincenc,mučedník (22.ledna) 
Vincenc Ferrer (5. dubna) 
Vincenc Lerinský (24.května) 
Vincenc z Pauly (27 září) 
Vít (15. června) 
Vojtěch (23. dubna) 
Voršila (21. října) 
Všech svatých (l. listopadu) 

Walfrick - viz Ulrych (20. února) 
Wolfgang (30. října) 

Zachariáš - viz Alžběta (5.listopadu) 
Zdislava (30. května) 
Zeno (12. dubna) 
Zikmund (30. dubna) 
Zita (27. dubna) 
Zvěstování Páně (25.března) 


