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ZÁŘÍ 2005 - Měsíc zasvěcený Andělům strážným
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CÍRKEVNÍ SVÁTEK / DALŠÍ INFORMACE
Sv. Jiljí (Patron: myslivců, pastevců, koňských handlířů, trosečníků, lučištníků, žebráků,
1. malomocných, kojících matek, proti duševním chorobám, proti neplodnosti, proti suchu, ohni a
září bouři, pomoci při dobré zpovědi, při opuštěnosti, pomocník v nouzi; Atributy: poustevník s laní,
poustevník s šípem v hrudi). První čtvrtek v měsíci – modlitby za bohoslovce a kněze.
Sv. Justus / 1. pátek v měsíci. Kristus při svém zjevení sv. Markétě Marii Alacoque naléhavě
žádal úctu ke svému Srdci a ctitelům Božského Srdce přislíbil: Dám všechny potřebné milosti a
požehnám jejich činnost. ● Potěším je ve všech jejich obtížích. ● Hříšníci najdou v něm
2. nevyčerpatelné milosrdenství. ● Vlažní se stanou horlivými a horliví dokonalejšími. ● Ochráním
září ty, kteří se mu zasvětí a nepřestanou ho zbožně uctívat. ● Vepíši do svého Srdce jména všech,
kdo budou rozšiřovat úctu k němu. ● Kde budou uctívat obraz mého Srdce, tam dám svůj mír a
spojím rozdvojené. ● Ochráním rodiny, které se s důvěrou na mne obrátí, v jakémkoli soužení. ●
Společnosti, které se dají pod mou ochranu, uchovám ve svornosti a uchrá- (pokrač. viz. farnost)
Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve (Patron: dolů, zpěváků a hudebníků,
studentů sborového a chorálního zpěvu, zedníků, knoflíkářů, proti dně a proti moru; Atributy:
3.
v papežském oděvu s knihou, psacím brkem nebo holubicí) - První sobota v měsíci (1. soboty
září
v měsíci jsou zasvěceny smíru Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Příležitost k získání mnoha
milostí – dříve: Panny Marie, Matky Božského Pastýře - Matris Divini Pastoris)
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FARNOST DĚČÍN I
20:00 Mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého v Hřensku ve
vietnamském jazyce
ním je trestů, které si zasloužily. ● Těm, kteří pracují na spáse duší,
dám milost, že obrátí i nejzatvrzelejší. ● Zahrnu nebeským
požehnáním všechny, kteří o mém svátku přistoupí ke stolu Páně,
aby odčinili urážky, kterých se mi dostává především v Nejsvětější
Svátosti. ● Má všemohoucí láska udělí všem, kteří po devět po sobě
jdoucích prvních pátků mě přijmou, milost konečného setrvání.
Nezemřou ve stavu nemilosti a bez svátostí. Mé Božské Srdce jim
bude v posledním okamžiku bezpečným útočištěm.
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23. neděle
v mezidobí

zelená

Žaltář 3.
týdne

Sv. Viktorin (Vítězslav)

zelená

Sv. Magnus (Patron: dobytka, proti uštknutí, u očních chorob, proti myším a krysám, červům a
obtížnému hmyzu; Atributy: opat přemáhající draka).

zelená

18:00 Zasedání farní rady

Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka

červená

Koncert v kostele Povýšení sv. Kříže

bílá

Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka / Sobotní památka Panny Marie

červená
/ bílá

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve (Patron: kazatelů, proti padoucnici)

Svátek Povýšení svatého kříže – Titulární slavnost kostela Povýšení svatého Kříže v Děčíně
(Pro účastníky poutní mše vyhlásil papež Benedikt XVI. plnomocné odpustky za 4. podmínek:
zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého Otce a vnitřní odpor k jakémukoliv hříchu)
15. Památka Panny Marie Bolestné (Maria Dolores - Sedm bolestí Panny Marie: 1. Simeonova
září předpověď; 2. útěk do Egypta; 3. ztracení Ježíše v chrámě; 4. cesta na Golgotu; 5. ukřižování;

Koncert v kostele Povýšení Sv. Kříže – Jaroslav Tůma (varhany)

bílá

Sv. Petra Klavera, kněze (Patron: černošských misií, misijních sester)

Sv. Emil
Nedělní bohoslužba v 10:00 počítá s aktivní účastí dětí a mládeže.
Sv. Guido (Patron: sedláků, čeledínů, kostelníků, zvoníků, obchodníků, vozků, poutníků) / Jména
12.
Panny Marie (12. září 1683 bitva s Turky u Vídně - polský král Jan Sobieski – bojová zástava
září
obraz Bohorodičky - den vítězství.)
13.
září

barva

zelená

Svátek Narození Panny Marie Výroční den postavení basiliky sv.Anny u rybníka Bethesda, na
8. místě, kde bylo bydliště sv.Anny, sv.Jáchyma a Panny Marie. (na tento svátek bývá Panna Maria
září vzývána jako patronka křesťanstva, hostinských, kuchařů, kožešníků, soukeníků, hrnčířů, lodníků,
perníkářů, tkalců hedvábí, octářů, proti bouři a blesku, v každé nouzi)
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Sv. Růžena z Viterba

liturgie

24. neděle
v mezidobí

zelená
zelená /
bílá

Žaltář 4.
týdne

Koncert v kostele Povýšení Sv. Kříže – David Postránecký
(varhany), Pitrová (hoboj)

bílá
červená
bílá

18.00 Mše svatá v kostele Povýšení sv. Kříže (host: kanovník a
děkan varnsdorfský P. Alexej Baláž - plnomocné odpustky – mše sv.
je sloužena k 350. výročí založení litoměřické diecéze)
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6. snímání z kříže; 7. ukládání do hrobu. Svátek zavedl Pius VII. v roce 1814 na poděkování za
svůj návrat ze zajetí po napoleonských válkách.)
16. Památka sv. Ludmily, mučednice (Patronka: vinařů, babiček, matek a křesťanských
září vychovatelů, první česká světice; Titul: „Matka české země“)
17. Sv. Kornélia, papeže (P.: sedláků, proti bolestem uší, křečím a nemocem nervů), a Cypriána,
září biskupa, mučedníků / Sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve / S. pam. Panny Marie
18.
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Sv. Januária, biskupa a mučedníka (Patron: proti výbuchům sopky) / Sv. Ondřeje Kim Taegona,
kněze, Pavla Chány Hasanga a druhů, mučedníků

Po

26.
září

Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků (Patroni: lékárníků, lékařů, chirurgů, drogistů, zubařů,
kojných, fyziků, holičů, cukrářů, kramářů, lékařských fakult, proti nemocem koní, proti vředům,
proti epidemiím)
27. Památka sv. Vincence z Paula, kněze (Patron: charitativních zařízení, vincentinů a vincentek,
září kléru, sirotčinců a nemocnic, sirotků, zajatců, pro nalezení ztracených předmětů)
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Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů (Patroni – Michael: katolické církve,
vojáků, lékárníků, krejčích, sklářů, malířů, soustružníků, pekařů, kupců, cejchařů, výrobců vah,
slévačů olova a cínu, pozlacovačů, bankovních zřízenců, radiomechaniků, umírajících a za
dobrou smrt, duší v očistci, hřbitovů, proti blesku a nečasu. Archanděl (pokrač. viz. farnost)
30. Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve (Patron: teologů, učenců, studentů, žáků,
září překladatelů, univerzit a vědeckých spolků, asketů)

Růženec v kostele se modlíme tak, abychom
skončili 10 minut před mší svatou. Zpovídá se půl
hodiny před mší sv. nebo i v jiných časech.
V liturgii rozlišujeme podle důležitosti: Slavnost, Svátek,
Závaznou památku, Nezávaznou památku a Připomínku.

FARNOST DĚČÍN I
Ranní chvály jsou Po-Pá v kapli Panny Marie
Sněžné u kostela Povýšení sv. Kříže v 7:00
Kostel Povýšení sv. Kříže v Děčíně:
Po, St, Čt (latina) v 18:00, So: 8:00 kaple P. Marie
Neděle: 10.00 kostel Povýšení sv. Kříže

bílá

zelená /
bílá
26. neděle
v mezidobí

sv. Kleofáš

Kostel sv. Václava a Blažeje v Děčíně:
Pátek: 18:00, Neděle: 8:00
Domov důchodců Kamenická ulice: Čt: 15:00
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: 14:45
1. So v měsíci pouť do Hor. Police, mše sv.: 10:45
2. So v měsíci dopolední úklid v kostele sv. Václava
a Blažeje v Děčíně.
3. Čt v měsíci setkání společenství rodin.

V roce 2003 Znovuvysvěcení varhan Rieger v kostele Povýšení sv.
Kříže. Hosté: rodina Thun-H., veřejní činitelé, opraváři varhan atd.

červená

Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze (stigmatizovaný Padre Pio)

25.
září

Žaltář 1.
týdne

bílá

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty (Patron: účetních, finančních a bankovních
úředníků, celníků, proti opilství; Atributy: anděl)
Sv. Mořic a druhové (Patr.: vojáků, obchodníků, umývačů, barvířů, kloboučníků, malířů skla,
zbrojířů, nožířů, soukeníků, koní, vinných keřů, v bojích, proti dně, nemocem uší a posedlosti)
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Svátek Výročí posvěcení litoměřické katedrály

So

St

červená
/ b. / b.
25. neděle
v mezidobí

Sv. Josef Kupertinský

sv. Gerard (Jaromír) / Sobotní památka Panny Marie (dříve: Panny Marie, Vysvoboditelky
zajatých - Maria Mercedes - „Maria vykoupení vězněných“. Řád Mercedářů sbíral peníze na
24.
vykupování otroků z rukou Saracénů. Jedna z nejstarších modliteb o ochranu je přisuzována
září
Karlu Velikému: „Pod tvou ochranu Svatá Boží rodičko se utíkáme v našich potřebách...“ Matka
Boží je v tomto ohledu vzývána i jako Přímluvkyně u Posledního soudu a jako Slitovnice.)
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18.00 Mše sv. v kostele Sv. Václava a Blažeje (titulární slavnost)
(r. 1991: po 18-ti letech oprav znovuvysvěcení k. sv. Václava a Bl.)
bojující s Luciferem; Gabriel: poštovních úředníků, poslů, sběratelů
známek, televizního hlasatelství a zpravodajství, proti manželské
neplodnosti; Rafael: lékárníků, horníků, pokrývačů, lodníků,
cestujících, vystěhovalců, nemocných, proti chorobám očí a moru)

bílá

FARNOST DĚČÍN – PODMOKLY
Kostel sv. Františka z Asissi v Podmoklech:
Po 6.45; Út 17.00; St 6.45; Čt 17:00; Pá 17:00
Neděle 8:30 a 17:30
Sobota - Bynov *: 17:00 (* 1., 3. a 5. sobota je mše
svatá; 2. a 4. sobota je setkání u kytary)
Excurrendo: Kostel Nejsvětější Trojice – farnost
Jílové: Středa 17:00, Neděle 10:30 hodin
Setkávání v Podmoklech
1. neděli ráno v kostele – dětská mše svatá
1. neděli od 13:45 – pouť do Dolního Žlebu

2. neděle v měsíci od 18:45 – setkání Farní rady
každou neděli od 9:30 do 11:00 – knihovna/čítárna
každé úterý po večerní mši svaté – večerní chvály
každou středu od 18:30 na faře – nácvik zpěvu
každou středu od 19:30 v kostele – modliteb. večer
3. čtvrtek v měsíci od 20:00 – setkání rodin
každý čtvrtek po večerní mši svaté – adorace
1. pátek fara v Jílovém od 19:00 – setkání farníků
13. 9. v 18:30 – Fatimský večer
Setkávání v Jílovém: každý pátek od 20:00 po
rodinách - setkávání (modlitba a rozhovory)
Změna programu vyhrazena!

