Římskokatolická farnost - děkanství Děčín I
Křížová 1267/25, 405 01 Děčín I, tel.: 412 516 095, faradc1@tiscali.cz

Římskokatolická farnost Děčín IV. - Podmokly
Husovo náměstí 99/13, 405 02 Děčín IV., tel.: 412 531 582, rkf.dc.podmokly@seznam.cz

ČERVENEC 2005 - Měsíc zasvěcený krvi Kristově
DEN
Pá

So

1. července

CÍRKEVNÍ SVÁTEK / DALŠÍ INFORMACE
sv. Theobald (Děpolt) 1. pátek v měsíci, příležitost k svátosti
smíření a získání mnoha milostí
sv. Ota; Sobotní památka Panny Marie, 1. sobota v měsíci

3. července

Po

4. července

zelená

Pro účastníky poutě vyhlásil papež Benedikt XVI. plnomocné
odpustky za 4. podmínek: zpověď, sv. přijímání, modlitba na
úmysl Svatého Otce a vnitřní odpor k jakémukoliv hříchu
sv. Tomáš (Patron: Portugalska, architektů, geometrů, tesařů,
zedníků; Atributy: kopí a meč, úhelník)
Památka sv. Prokopa, opata (Patron: český, horníků a rolníků
Atributy: berla, pastýřská hůl, řetěz s ďáblem)
Slavnost SV. CYRILA, MNICHA A METODĚJE, BISKUPA,
patronů Evropy, hlavních patronů Moravy (Cyril - atributy: v
mnišském hábitu s knihou, skříňka s ostatky; Metoděj - atributy: v
biskupském rouchu, s berlí v podobě řeckého písmena tau, mitra)

Žaltář 1. týdne

FARNOST DĚČÍN I.
20.00 Mše sv. v Hřensku ve vietnamštině

FARNOST PODMOKLY
Mše sv. v 17.00 nebude – možnost jít
na mši v 18.00 ke sv. Václavovi

Titulární slavnost kaple
Navštívení P. Marie v Bynovci

350. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
LITOMĚŘICKÉ DIECÉZE

2. července

Ne

LITURGICKÁ DOBA, BARVA A POZNÁMKA

Pouť do Litoměřic – slavnostní bohoslužba v 10.30 na Dómském náměstí
v Litoměřicích, farnost vypraví do Litoměřic poutní autobus, odjezd 8.30 od
brány v Křížové ulici v Děčíně, odjezd z Litoměřic 16.00 hodin.

zelená

14. neděle
v mezidobí

zelená

Žaltář 2. týdne
Litanie dostupné

bílá

Út

5. července

St

6. července

sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice

zelená

Čt

7. července

sv. Wilibald

zelená

Pá

8. července

sv. Kilián

zelená

So

9. července

sv. Veronika Giuliani;
Sobotní památka Panny Marie (dříve: Královny Míru)

Ne

10. července

sv. Amálie (Libuše)

Po

11. července

Út
St

12. července
13. července

Čt

14. července

Pá

15. července

Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

So
Ne

16. července
17. července

Panny Marie Karmelské
bl. Česlav a Hyacint;

bílá

Státní svátek:
Den slovanských
věrozvěstů
Litanie dostupné
Státní svátek:
Den upálení
M. Jana Husa

Výročí znovupožehnání Kellerových
varhan P. Pavlem Procházkou v kostele
sv. Václava a Blažeje v Děčíně I. po
rekonstrukci, která trvala od roku 1993.
Mše sv. v 17.00 nebude – možnost jít
na mši v 18.00 ke sv. Václavovi

bílá
15. neděle
v mezidobí

Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy (Atributy: pohár
s hadem – pokus o atentát v roce 547 Monte Cassino, krkavec) –
zakladatel mnišského řádu (benediktini)
sv. Jan Qualbert
sv. Jindřich
bl. Hroznaty, mučedníka (Atributy: okovy, žalář) / sv. Kamil de
Lellis (Patron: nemocných a umírajících)

zelená

Pořad bohoslužeb
ve farnosti Děčín I. je nedělní:
8.00 kostel sv. Václava a Blažeje
10.00 kostel Povýšení sv. Kříže

Kostel v Javorech je zasvěcený sv.
Prokopovi (v souč. době v opravě)
Pořad bohoslužeb ve farnosti
Podmokly je obvyklý:
17.00 kostel sv. Františka z Assisi

Žaltář 3. týdne

Mše svatá za zemřelé z rodiny ThunHohenstein (den výročí úmrtí Maxmiliána
Thun-Hohensteina,tradice z roku 1992) kostel Povýšení sv. Kříže
Nedělní bohoslužba v 10.00 počítá
s aktivní účastí dětí a mládeže.

bílá
zelená
zelená
červená /
zelená
Mše sv. v 17.00 nebude – možnost jít
na mši v 18.00 ke sv. Václavovi
Kaple na Sněžníku

bílá
16. neděle

bílá
zelená

Žaltář 4. týdne

dříve se slavilo: Pokory Panny Marie (Humilitas)
sv. Emilián
sv. Makrina
sv. Apolináře, biskupa a mučedníka
sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve
Památka sv. Marie Magdalény (Patronka: zkroušených žen a
kajících se hříšníků; Atributy: kajícnice, anděl, jeskyně, lebka,
krucifix, trnová koruna)
Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Pouť v České Kamenici (400. výročí posvěcení kostela sv. Jakuba
Staršího – pontifikální mše sv. v 10.00 hodin – slouží o. biskup
Mons. Pavel Posád)
Dříve: P. Marie, Matky milosrdenství (Matris Misericordiae)

Po
Út
St
Čt

18. července
19. července
20. července
21. července

Pá

22. července

So

23. července

Ne

24. července

sv. Kristina

Po

25. července

Út

26. července

St
Čt

27. července
28. července

Pá

29. července

So

30. července

Ne

31. července

Svátek sv. Jakuba, apoštola (Patron: Španělska; Atributy: hůl v
ruce, mošna zdobená mušlí)
Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
(Anna - patronka: Bretaně, horníků a lodníků, matek a manželů,
vdov a chudých; Atributy: stařec s knihou, žena v šátku, holubičky)
sv. Gorazda a druhů
sv. Nazarius a Celsus
Památka sv. Marty (Patronka: hospodyněk, hostinských a
hoteliérů; Atributy: naběračka a svazek klíčů, nádoba)
sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve; Sobotní památka
Panny Marie
sv. Ignác z Loyoly (Patron: vojáků, dětí, těhotných; Atributy: drak,
jezuita, kniha, planoucí srdce a nápis IHS, tři hřeby) – zakladatel
Jezuitů

Růženec v kostele se modlíme tak, abychom
skončili 10 minut před mší a ve zbylé chvilce se
mohli věnovat tiché meditaci. Zpovídá se půl
hodiny před mší svatou nebo po domluvě i jiných
časech.

v mezidobí
zelená
zelená
červená
bílá
bílá

Mše sv. v 17.00 nebude – možnost jít
na mši v 18.00 ke sv. Václavovi

bílá

17. neděle
v mezidobí

zelená

Žaltář 1. týdne

červená
bílá

Litanie dostupné

bílá
zelená
bílá

Mše sv. v 17.00 bude!!!

bílá
18. neděle
v mezidobí

zelená

Ranní chvály jsou Po-Pá v kapli Panny Marie
Sněžné u kostela Povýšení sv. Kříže v 7.00 hodin.
Mše svaté ve farnosti
Kostel Povýšení sv. Kříže v Děčíně:
Po, St, Čt (latinská) v 18.00 hodin,
Sobota: 8.00 kaple Panny Marie Sněžné
Neděle: 10.00 kostel Povýšení sv. Kříže

V liturgii rozlišujeme podle důležitosti: Slavnost
(Sollemnitas), Svátek (Festum), Závaznou památku
(Memoria obligatoria), Nezávaznou památku (Memoria
ad libitum) a Připomínku (Commemoratio).
„Litanie dostupné“ znamená, že v českém jazyce jsou k
světci vydané Litanie (vyd. Matice Cyrilometodějská).

Kostel sv. Václava a Blažeje v Děčíně:
Pátek: 18.00 hod., Neděle: 8.00 hodin
Domov důchodců Kamenická ul.: Čt: 15.00 hodin

ČERVENEC – zasvěcený krvi Kristově
Ó předrahá krvi mého Spasitele!
Tekla jsi z ran Kristových plným proudem, abys
moji ubohou duši očistila. Kloním se tiše při
vzpomínce na všechna muka a chci žít tak, aby
krev mého Mistra za mně nebyla prolita nadarmo.
Ó, pokušení každé – odstup ode mne!

Mše svaté ve farnostech excurrendo:
Nebočady: Út: 19.00 (Všeraz), Neděle: 19.00 kaple
Panny Marie Královny míru na faře;
Hřensko: So: 14.00; Těchlovice: So: 16.00;
Arnoltice: Neděle: 15.00 hodin
1. dne v měsíci ve 20.00 mše v Hřensku
s vietnamskou katolickou komunitou.

FARNOST DĚČÍN I.

Litanie dostupné

Žaltář 2. týdne
Litanie dostupné

1. sobota v měsíci pouť do Horní Police, mše sv.
v 10.45 hodin.
2. sobotu v měsíci dopolední úklid v kostele sv.
Václava a Blažeje v Děčíně.
3. čtvrtek v měsíci setkání společenství rodin.

FARNOST DĚČÍN – PODMOKLY
Kostel sv. Františka – Podmokly:
Pondělí 6.45 hodin
Úterý
17.00 hodin
Středa
6.45 hodin
Čtvrtek 17.00 hodin
Pátek
17.00 (POZOR ZMĚNA: 1. 8. 15. a 22.
července mše sv. u sv. Františka nebude. Možnost
jít k sv. Václavovi na mši v 18.00 hodin)
Neděle 8:30 a 17:30 hodin
Sobota - Bynov *: 17.00 (* bohoslužba slova)
Kostel Nejsvětější Trojice – Jílové:
Středa 17:00, Neděle 10:30 hodin

Setkávání
1. neděli od 13:45 - pouť do Dolního Žlebu
neděli od 9:30 do 11:00 - knihovna / čítárna
úterý po večerní mši svaté - večerní chvály
středa od 18:30 na faře - nácvik zpěvu
středa od 19:30 v kostele - modlitební večer
3. čtvrtek v měsíci od 20:00 - setkání rodin
čtvrtek po večerní mši svaté - adorace
2. a 4. sobota, kostel Bynov - setkání u kytary
každého 13. v měsíci v 18:30 - Fatimský večer
Setkávání v Jílovém
každý pátek od 20:00 po rodinách - setkávání
(modlitba a rozhovory)

Změna programu vyhrazena!

