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CÍRKEVNÍ SVÁTEK / DALŠÍ INFORMACE

liturgie

Slavnost VŠECH SVATÝCH. Společný svátek všech mučedníků na Východě od 4. st., od 8. st. v Irsku
svátek všech svatých (nejen mučedníků), od 9. st. i v Římě.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Modlitby za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici,
oficiálně potvrzeno prohlášením dogmatu o existenci očistce r. 1274. Duším v očistci můžeme nejvíce
2.
pomoci právě modlitbou a mší svatou za ně obětovanou. Slavení vzpomínky zavedl benediktinský opat
Odilo z Cluny r. 998. Od r. 1915 je povoleno sloužit v tento den až tři mše sv. za zemřelé.
Sv. Martin de Porres (Patron: sociální spravedlnosti, chudých, proti soužení s myšmi a krysami, za
3. rasovou snášenlivost, mulatů, míšenců, černochů, kadeřníků, garderobiérů, Peruánců, veřejného
školství a vzdělávání, zdravotnictví, televizního vysílání. Atributy: tmavá pleť, vlasy má jako černoch)
Památka Sv. Karla Boromejského (Patron: biskupů, duchovních vůdců, katechetů, seminářů, proti
moru, vředům, zažívacím potížím; jablečných sadů. Atributy: monstrance, kříž nebo lebka v ruce,
4.
biskupský oděv, velký zahnutý nos, provaz kolem krku na znamení kajícnosti, kardinálském oděvu a
bos, ošetřuje nemocné morem)
Sv. Zachariáš a Alžběta (Patronka: nastávajících matek, těhotných žen. Atributy: starší žena se
5. zahalenou hlavou v dlouhém šatě, u nohou může mít malého Jana Křtitele s beránkem, ale většinou se
vítá s Pannou Marií) /Sobotní památka Panny Marie
Sv. Leonard (Linhart) (Patron: sedláků, stájí, dobytka a koní, zámečníků, kovářů, vozků, nosičů,
32. neděle
6. bednářů, obchodníků s ovocem a horníků; šestinedělek a za dobrý porod; zajatců; proti bolestem hlavy
v mezidobí
a duševním chorobám. Atributy: mnišský oděv, berla, řetěz, okovy, kláda na nohy, zajatci)
Sv. Wilibrord (Patron: proti padoucnici, kožním nemocem a škubání. Atributy: pod jeho berlou tryská Žaltář 4.
7.
týdne
pramen, nese dítě; model kostela)
Sv. Gottfried (Bohumír) (Patron: proti otravě jedem, proti bouřce a požáru. Atributy: je zobrazován
8.
jako biskup s mrtvým psem u nohou)
Svátek Posvěcení lateránské baziliky Lateránská bazilika sv. Jana (San Giovanni in Laterano),
katedrální kostel římského biskupa (papeže), „Matka a hlava všech kostelů Města“. Laterán daroval
9.
církvi v roce 326 Konstantin Veliký. Bazilika byla původně zasvěcena ke cti Nejsvětějšího Vykupitele a
začátkem 10. století ji dodatečně zasvětili dvěma Janům - Evangelistovi a Křtiteli (904).
Památka sv. Lva Velikého (Patron: hudebníků, pěvců a varhaníků. Atributy: drak symbolizující
10.
mocnosti temna; papež s tiarou, křížem, nebo mu Svatý Petr předává pallium)
Památka sv. Martina z Toursu (Patron: vojáků, jezdců, kovářů, tkalců, koželuhů, krejčích,
rukavičkářů, kloboučníků, hlasatelů, hoteliérů, mlynářů, kartáčníků,bednářů, vinařů, pastýřů,
11.
hostinských, cestujících, chudáků a žebráků, zajatců, abstinentů, domácích zvířat a hus, proti vyrážce,
hadímu uštknutí a růži, za úrodu na polích. Atributy viz farnost:
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čtení

bílá

Zj 7,2-4.9-14
1Jan 3,1-3
Mt 5,1-12a

Mše sv. v 18:00 v kostele Povýšení sv. Kříže

fialová

Mdr 3,1-9
Řím 8,14-23
Mt 25,31-46

16:00 bohoslužba na hřbitově na Folknářích, mše
sv. jako obvykle v 18:00 u sv. Kříže

zelená

Řím 14,7-12
Lk 15,1-10

1. čtvrtek v měsíci – modlitby za bohoslovce a
kněze.

bílá

Řím 15,14-21
Lk 16,1-8

1. pátek v měsíci, příležitost k svátosti smíření a
získání mnoha milostí

zelená /
bílá

Řím 16,39.16.22-27
Lk 16,9-15

1. sobota v měsíci, první soboty v měsíci jsou
zasvěceny smíru Neposkvrněnému Srdci Panny
Marie. Příležitost k získání mnoha milostí

zelená

Mdr 6,12-16
1Sol 4,13-18
Mt 25,1-13

zelená
zelená

12.

Památka sv. Josafata (Patron: Ukrajiny; proti vraždě, proti pomluvám. Atributy: sekyra (v hlavě)
/Sobotní památka Panny Marie

Ne

13.

Sv. Anežka Česká (Patronka: Čech, nemocných, chudých a trpících. Atributy: model kostela v ruce. Je
33. neděle
zobrazována v řeholních šatech s korunkou, někdy má odložený královský šat a korunu; u nohou v mezidobí
ubožáka; ošetřuje nemocné; uděluje almužnu; sytí hladové)

Po

14.

Sv. Mikuláč Tavelič

Út

15.

Sv. Albert Veliký (Patron: studentů; laborantů a zdravotních techniků, horníků, teologů, přírodovědců,
filosofů, vědců. Atributy: dominikánský biskup s knihou na pulpitu)

Žaltář 1.
týdne

Mdr 1,1-7
Lk 17,1-6
Mdr 2,23-3,9
Lk 17,7-10

bílá

Ez 47,1-2.8-9.12
1Kor 3,9c-11.1617
Jan 2,13-22

bílá

Mdr 7,22-8,1
Lk 17,20-25

bílá

Mdr 13,1-9
Lk 17,26-37

červená /
bílá

So

zelená

zelená
zelená

FARNOST DĚČÍN I

Mdr 18,1416;19,6-9
Lk 18,1-8
Př 31,10-13.1920.30-31
1Sol 5,1-6
Mt 25,14-30
1Mak 1,10-15.
Lk 18,35-43
2Mak 6,18-31
Lk 19,1-10

Atributy: žebrák, plášť, chudák, malomocný,
kůň, husa, peníze. Je zobrazován hlavně jak se
dělí jako mladý jezdec s žebrákem o plášť. Jindy
jako biskup s knihou, berlou nebo s pohárem)

Nedělní bohoslužba v 10:00 počítá s aktivní
účastí dětí a mládeže.
41-43.54-57.62-64

St
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Sv. Markéta Skotská, sv. Gertruda
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Památka sv. Alžběty Uherské (Atributy: almužna, růže, žebrák, džbán)

Pá
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Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla. Slavení památky jejich posvěcení je připomínkou významu
obou apoštolů pro celou církev.
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Sv. Mechtilda (Patronka: slepých, proti očním nemocem, mystiků. Atributy: v oděvu cisterciaček, u sebe
má většinou knihu, na níž sedí holubice) /Sobotní památka Panny Marie
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE. Slavnost patří mezi tzv. „ideové svátky“, které nepřipomínají žádnou
konkrétní událost, ale pravdu, která vždy byla a je součástí křesťanské víry. Když Pius XI. encyklikou
34. neděle
20. „Quas primas“ z 11. prosince 1925 tuto slavnost zavedl, chtěl uznáním jediné pravé vlády Kristovy
v mezidobí
léčit nejistotu a neutěšenou situaci doby. Původní slavení poslední říjnovou neděli bylo přeloženo na
poslední neděli v mezidobí, čímž se zdůraznily eschatologické souvislosti Ježíšova panování.
Památka Zasvěcení P. Marie v Jeruzalémě. Připomínka Panny Marie jako vzoru života zcela Žaltář 2.
21.
týdne
zasvěceného Bohu, Panna Maria jako živý Boží chrám.
Památka sv. Cecílie (Patronka: hudebníků, zpěváků, hudebních skladatelů, básníků, výrobců
22. hudebních nástrojů. Atributy: ve sboru svatých pannen - mučednic s knihou a palmou, event. s lampou,
holubicí, mečem, později s ránou v hrdle. Od 19. století hlavně s hudebními nástroji)

zelená /
bílá

bílá

Ez 34,11-12.1517
1Kor 15,2026.28
Mt 25,31-46

bílá

Dan 1,1-6.8-20
Lk 21,1-4

červená

Dan 2,31-45
Lk 21,5-11

St

23.

Sv. Klement I., sv. Kolumbán (Patron - sv. Klement: kameníků, pracovníků s mramorem, kloboučníků,
námořníků; proti dětským nemocem, dětí; proti vodnímu nebezpečí; při vichřici a bouřce)

zelená

Čt

24.

Památka sv. Ondřeje Dung-Laca a druhů

červená

Pá

Sv. Kateřina Alexandrijská (Patronka: apologetů, lidí pracujících s koly, archivníků, advokátů,
obhájců, právníků, umírajících, učitelů, dívek, brusičů nožů, knihovníků, panen, mechaniků, mlynářů,
25.
zdrav. sester, starých panen, filosofů, hrnčířů, kazatelů, učenců, badatelů, školních dětí, písařů,
přadlen, stenografek, sekretářek, studentů, koželuhů, teologů, soustružníků. Atributy viz farnost:

So

26.

Ne

Sv. Virgil / začátek církevního roku, cyklus B. Každoročním prožíváním adventu a slavením adventní
liturgie církev zpřítomňuje očekávání starozákonních proroků, kteří připravovali lidstvo na příchod
27.
Mesiáše. Tím, že se věřící vžívají do atmosféry této dlouhé přípravy na první příchod Vykupitele, oživují
zároveň touhu po jeho druhém příchodu na konci časů, ale rovněž do svého vlastního života.
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Sv. Silvestr / konec církevního roku / Sobotní památka Panny Marie

Sv. Mansuet (Miloslav)

Sv. Saturnin (Patron: proti bolestem hlavy a závratím, proti moru, proti smrtelné úzkosti a za dobrou
29.
hodinu smrti; proti soužení s mravenci. Atributy: biskup vlečený býkem)
Svátek sv. Ondřeje (Patron: rybářů, řezníků, horníků, provazníků; proti dně, bolestem v krku, křečím,
30.
růži (Ondřejova nemoc); za dobrou svatbu. Atributy: velký kříž do tvaru písmene "X")

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.

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:
St: v 18:00 + adorace, So: 8:00 kaple P. Marie
Neděle: 10:00, 1. neděle v měsíci 16: 00
(polská)

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:
So: 16:30 kaple Panny Marie Královny míru na
faře; Těchlovice: So: 15:00; Arnoltice: Ne: 14:00
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.

FARNOST DĚČÍN – PODMOKLY

2Mak 7,1.20-31
Lk 19,11-28
1Mak 2,15-29
Lk 19,41-44
1Mak 4,3637.52-59
Lk 19,45-48
1Mak 6,1-13
Lk 20,27-40

1. neděle
adventní

fialová

Žaltář 1.
týdne

fialová
fialová
červená

Dan 5,1-6.1314.16-17.23-28
Lk 21,12-19
Dan 6,12-28
Lk 21,20-28
Dan 7,2-14
Lk 21,29-33
Dan 7,15-27
Lk 21,34-36
Iz 63,16b-17.
19b;64,2b-7
1Kor 1,3-9
Mk 13,33-37
Iz 2,1-5
Mt 8,5-11
Iz 11,1-10
Lk 10,21-24
Řím 10,9-18
Mt 4,18-22

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: Čtvrtek 17:30, 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

Atributy: kolo s bodci, žena přivázaná ke kolu,
žena diskutující s pohanskými filosofy)

První začátky slavení adventu se objevují
koncem 4. století. Od 12. do 13. století se stal
advent začátkem nového liturgického roku, který
do té doby začínal Vánocemi.

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!

