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28/6 	 Irenej z Lyonu doctor unitatis lyonský biskup zesnulý r. 202 (2022): Patero kněh proti kacířstvím. 
13/1 	 Hilarius z Poitiers* poitierský biskup zesnulý r. 367 (1851): Opere.
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9/6 	 Efrém Syrský* jáhen zesnulý r. 373 (1920): Komentáře. Hymny.

2/1 	 Basil Veliký* cézarejský biskup zesnulý r. 379 (1568): Devět kázání o stvoření světa. 
18/3 	 Cyril Jeruzalémský* jeruzalémský patriarcha zesnulý r. 386 (1883): Řeči. 
2/1  	 Řehoř Naziánský* konstantinopolský patriarcha zesnulý r. 390 (1568): Bohoslovná řeč první. 
7/12 	 Ambrož* milánský biskup zesnulý r. 397 (1298): Křestní katecheze. Svatý Ambrož, O pannách. Pohřební chvalořeč. O bratru Satyrovi. 
13/9 	 Jan Zlatoústý* konstantinopolský patriarcha zesnulý 407 (1568): Knihy o napravení padlého. Homilie. 
30/9 	 Jeroným* kněz zesnulý r. 420 (1298): Výbor z dopisů. 
28/8 	 Augustin* doctor gratiae biskup zesnulý r. 430 (1298): Vyznání. O velikosti duše. Kat.spisy. Kř.vzdělanost. O Boží obci. O lži. O milosti. 
27/6 	 Cyril Alexandrijský* doctor incarnationis patriarcha zesnulý r. 444 (1883): Contra Iulianum. Homílie. Výklad Apoštolského vyznání. 
30/7 	 Petr Chrysolog* ravennský biskup zesnulý 450 (1729), kázání v breviáři 
10/11 	Lev I. Veliký* papež zesnulý r. 461(1754): Sermones. 
3/9 	 Řehoř I. Veliký* papež zesnulý r. 604 (1298): Mravní výklady knihy Jób. Dialogy. Homílie. 
4/4 	 Isidor ze Sevilly* doctor egregius sevillský biskup zesnulý 636 (1722): Etymologiae. 
25/5 	 Beda Ctihodný* kněz zesnulý r. 735 (1899): Církevní dějiny národa Anglů. 
4/12 	 Jan Damašský* kněz zesnulý r. 749 (1883): Řeči na obranu obrazů. 
27/2 	 Řehoř z Nareku mnich zesnulý r. 1003 (2015). Básně.

21/2 	 Petr Damián ostijský kardinál zesnulý r. 1072 (1828): Opera Omnia.

21/4 	 Anselm z Canterbury doctor magnificus canterburský arcibiskup zesnulý 1109 (1720): Fides quaerens intellectum. Proslogion. 
20/8 	 Bernard z Clairvaux doctor mellifluus opat zesnulý r. 1153 (1830): O stupních pokory. Chvály panenské Matky. O milosti. Kázání.  
17/9 	 Hildegarda z Bingenu abatyše zesnulá r. 1179 (2012): Cestyvěz. Ordo virtutum. Listy sv. Hildegardy. Moudrost Hildegardy z Bingenu. 
13/6 	 Antonín z Padovy doctor evangelicus kněz zesnulý r. 1231 (1946): Řeči. 
28/1 	 Tomáš Akvinský doctor angelicus kněz zesnulý 1274 (1568): Summa teologie. 

15/7 	 Bonaventura doctor seraphicus albánský kardinál zesnulý r.1274 (1588): Putování mysli do Boha. 
15/11 	Albert Veliký doctor universalis řezenský arcibiskup zesnulý r. 1280 (1931): Komentáře. Summa de creaturis. 
29/4 	 Kateřina Sienská řeholnice zesnulá r. 1380 (1970): Dialog s Boží prozřetelností. 
10/5 	 Jan z Ávily kněz zesnulý r. 1569 (2012): Opere. 
15/10 	Terezie Veliká z Ávily řeholnice zesnulá r. 1582 (1970): Básně. Čítanka vnitřní modlitby… Slabikář vnitřní modlitby po způsobu sv. Terezie 
14/12 	 Jan od Kříže doctor mysticus zesnulý r. 1591 (1926): Temná noc. Výstup na horu Karmel. Duchovní píseň. Živý plamen lásky. 
21/12 	Petr Kanisius kněz zesnulý r. 1597 (1925): Summa doctrinae christianae. Katechismus.

21/7 	 Vavřinec z Brindisi doctor apostolicus kněz zesnulý r. 1619 (1959): Opere Quadragesimale.

17/9 	 Robert Bellarmin kapujský kardinál zesnulý r. 1621 (1931): Disputace. Katecheze. 
24/1 	 František Saleský ženevský biskup zesnulý r. 1622 (1877): Úvod do zbožného života. Duchovní nauka. Pojednání o lásce k Bohu. 15 dní.. 
1/8 	 Alfons z Liguori, doctor zelantissimus biskup zesnulý r. 1787 (1871): Theologia moralis. 
1/10 	 Terezie z Lisieux, doctor caritatis řeholnice, zesnulá r. 1897 (1997): Dějiny duše. Vstupuji do života. 
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Kandidátky na jmenování učitelkou Církve:


Gertruda z Helfty, řeholnice zesnulá r. 1302

Brigita Švédská, řeholnice zesnulá r. 1373

Juliána z Norwiche, řeholnice zesnulá r. 1416

Markéta Alacoque řeholnice zesnulá r. 1690

Veronika Giuliani, řeholnice zesnulá r. 1727

Maria Cabrera, řeholnice zesnulá r. 1937 

Faustýna Kowalská řeholnice zesnulá r. 1938

Laura Montoya, řeholnice zesnulá r. 1949


Kandidáti na jmenování učitelem Církve:


Martin z Braga, biskup zesnulý r. 580

Cyril, mnich zesnulý r. 869

Metoděj, biskup zesnulý r. 885

Rajmund Lullo, laický věřící zesnulý r. 1316

Bernardin Sienský, kněz zesnulý r. 1444

Antonín, florenstký arcibiskup zesnulý r. 1459

Vavřinec Giustiniani, benátský patriarcha zesnulý r. 1456

Tomáš z Villanova, valencijský arcibiskup, zesnulý r. 1555

Ignác z Loyoly, kněz zesnulý r. 1556

Bartoloměj Fernandes, arcibiskup Braga zesnulý r. 1590

Vincenc z Paoli, kněz zesnulý r. 1660

Jan Eudes, kněz zesnulý r. 1680

Ludvík Montfort, kněz zesnulý r. 1716

Jan Bosko, kněz zesnulý r. 1888

John Newman, kardinál zesnulý r. 1890

Pio z Pietralciny, kněz zesnulý r. 1968

Oscar Romero, sansalvadorský arcibiskup zesnulý r. 1980

Jan Pavel II., papež zesnulý r. 2005
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Symbolum Athanasianum: Kdokoli chce být spasen, je především třeba, aby se držel katolické víry.  
Jestliže ji nezachovává v plnosti a neporušenou, bezpochyby zahyne na věky. 

Toto je katolická víra: 

uctíváme jednoho Boha v Trojici a Trojici v jednotě, přičemž nezaměňujeme osoby a neoddělujeme podstatu: 

jiná je totiž osoba Otce, jiná osoba Syna, jiná osoba Ducha Svatého; 

Otci i Synu i Duchu Svatému však náleží jedno božství, stejná sláva a společná věčná vznešenost. 

Jaký je Otec, takový je Syn a takový je i Duch Svatý: nestvořený Otec, nestvořený Syn, nestvořený Duch Svatý; 

nezměrný Otec nezměrný Syn, nezměrný Duch Svatý; 

věčný Otec, věčný Syn, věčný Duch Svatý; a přesto nejsou tři věční, nýbrž jeden věčný, 

jako nejsou ani tři nestvoření ani tři nezměrní, nýbrž jeden nestvořený a nezměrný. 

Tak také je všemohoucí Otec, všemohoucí Syn a všemohoucí Duch Svatý; a přece nejsou tři všemohoucí, nýbrž jeden všemohoucí. 

Tak Otec je Bůh, Syn je Bůh, Duch Svatý je Bůh; a přece nejsou tři Bohové, nýbrž jeden Bůh. 

Tak Otec je Pán, Syn je Pán, Duch Svatý je Pán; a přece nejsou tři Pánové, ale jen jeden Pán. Jako totiž vyznáváme v pravdě křesťanství 
o každé osobě, že je Pán a Bůh, 

tak nesmíme v katolickém náboženství říkat, že jsou tři Bohové nebo Páni. 

Otec není nikým učiněn, stvořen ani zrozen; Syn je pouze od Otce, a to ani učiněn, ani stvořen, nýbrž zrozen; 

Duch Svatý je od Otce i od Syna, nikoli učiněn, ani stvořen, ani zrozen, nýbrž vychází z nich. 

Je tedy jeden Otec, nikoli tři Otcové; jeden Syn, nikoli tři Synové; jeden Duch Svatý, nikoli tři Duchové Svatí. 

V této Trojici není nic dřívějšího ani pozdějšího, nic většího ani menšího, nýbrž všechny tři osoby jsou si zcela rovny ve věčnosti. 

Tak má být ve všem, jak bylo řečeno, uctívána jednota v Trojici a Trojice v jednotě. 

Kdo tedy chce být spasen, ať takto smýšlí o Trojici. 

Je také nezbytné k věčné spáse, aby upřímně věřil ve vtělení našeho Pána Ježíše Krista. 

To je totiž pravá víra, jak věříme a vyznáváme, že náš Pán Ježíš Kristus, Boží Syn a Bůh, je zároveň člověk: jako Bůh se zrodil s podstaty 
Otce před věky, jako člověk se narodil v čase z podstaty matky. 

Je dokonalý Bůh a dokonalý člověk s rozumovou duší a lidským tělem; co do božství roven Otci, co do lidství menší než Otec. 

Ačkoli je zároveň Bůh i člověk, přece nejsou dva, nýbrž jeden Kristus; 

je jeden nikoli tak, že by se božství změnilo v tělo, nýbrž tak, že Bůh přijal lidství; 

je zcela jeden, nikoli smíšením podstaty, nýbrž v jednotě osoby. 

Jako je totiž rozumová duše a tělo jeden člověk, tak Bůh a člověk je jeden Kristus. 

On byl umučen pro naši spásu, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, 

vstoupil na nebesa, sedí po pravici Otce, odtud přijde soudit živé i mrtvé. 

Při jeho příchodu musí všichni lidé vstát z mrtvých ve svém těle a vydat počet ze svých vlastních skutků; 

kdo jednali dobře, půjdou do věčného života; kdo špatně, do věčného ohně. 

Toto je katolická víra: jestliže ji někdo upřímně a pevně nebude věřit, nebude moci být spasen.


