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PROSINEC 2005
DEN

CÍRKEVNÍ SVÁTEK / DALŠÍ INFORMACE

Čt

1.

Pá

2.

So

3.

liturgie

Sv. Edmund Kampián

barva
fialová

Sv. Bibiána (Patronka: proti bolestem hlavy, křečím, padoucnici, šílenství, opilství, nehodám; obětí
týrání. Atributy: větévka, sloup)
Památka sv. Františka Xaverského (Patron: misionářů, východních misií, námořníků, katolického
tisku, za dobrou hodinku smrti, proti bouři, proti moru. Atributy: kříž v ruce, miska s křestní vodou,
někdy lilie nebo planoucí srdce; je zobrazován, jak křtí Inda) /Sobotní památka Panny Marie
Sv. Barbora (Patronka: věží, horníků, sedláků, architektů, pokrývačů, zedníků, slévačů, kovářů,
horníků, hrobníků, zvoníků, kuchařů, řezníků, tunelářů; dívek; zajatců; dělostřelectva; pevností; hasičů; 2. neděle
umírajících a za dobrou hodinku smrti; proti ohni; proti bouřce. Atributy: kalich s hostií, věž s třemi adventní
okny, meč nebo kladivo jako nástroje jejího umučení, páv, pochodeň, koruna, kniha, palma)
2. týden
Sv. Sába
žaltáře
Sv. Mikuláš (Patron: Ruska; ministrantů; dětí; panen; poutníků a cestujících; advokátů, soudců,
notářů, lékárníků, hostinských, obchodníků, lodníků, rybářů, námořníků, pekařů, řezníků, sládků,
sedláků, tkalců, kameníků, dělníků v kamenolomech, knihařů, svíčkařů; hasičů; zajatců; za šťastnou
svatbu; proti nebezpečí vody a na moři; ke znovuzískání ukradených předmětů; proti zlodějům.
Památka sv. Ambrože (Patron: včelařů, voskařů, včel, domácích zvířat. Atributy: zobrazován se
včelím úlem; s důtkami)
Slavnost NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE Dogma o Neposkvrněném početí vyhlásil roku
1854 papež Pius IX: "Blahoslavená Panna Maria byla od prvního okamžiku svého početí pro zvláštní
milost a výsadu všemohoucího Boha, vzhledem k zásluhám JežÍše Krista, Spasitele lidského rodu,
uchráněna jakékoliv poskvrny dědičného hříchu." Otcové východní tradice nazývají Boží Matku "celou
svatou" (Panhagia), slaví ji jako "nedotčenou jakoukoliv poskvrnou hříchu, takřka modelovanou
Duchem svatým a vytvořenou jako nové stvoření".

fialová

čtení
Iz 26,1-6
Mt 7,21.24-27
Iz 29,17-24
Mt 9,27-31
Iz 30,19-21.2326

FARNOST DĚČÍN I (občas i PODMOKLY)
1. čtvrtek v měsíci – modlitby za bohoslovce a
kněze.
1. pátek v měsíci, příležitost k svátosti smíření a
získání mnoha milostí

Mt 9,35-10,1.5-8

Titulární slavnost v kostele sv.
Xaverského v Bělé, mše sv. v 16.00

fialová

Iz 40,1-5.9-11
2Petr 3,8-14
Mk 1,1-8

Mikulášské veselení pro děti i větší děti: v 17.00
na faře v Křížové ul. (více paní Skřivánková)

fialová

Iz 35,1-10
Lk 5,17-26

fialová

Iz 40,1-11
Mt 18,12-14

bílá

Iz 40,25-31
Mt 11,28-30

bílá

Gn 3,9-15.20
Ef 1,3-6.11-12
Lk 1,26-38

bílá

Ne

4.

Po

5.

Út

6.

St

7.

Čt

8.

Pá

9.

Sv. Valerie

fialová

So

10.

Sv. Julie a Eulálie (Patronky: šestinedělek, cestujících, proti neštěstí, proti úplavici. Atributy: Eulalie je
zobrazován a jako dívka s křížem nebo s holubicemi) /Sobotní památka Panny Marie

fialová /
bílá

Ne

11.

Sv. Damas I. (Hostivít) (Patron: proti horečce)

3. neděle
adventní

růžová

Po

12.

Sv. Jana Františka de Chantal (Patronka: salesiánek, za šťastný porod)

3. týden
žaltáře

fialová

Út

13.

Památka sv. Lucie (Patronka: slepců, nemocných dětí, kajících se nevěstek, sedláků, sklářů, švadlen,
krejčích, notářů, vrátných, spisovatelů, advokátů, služek, podomních obchodníků, domácích prací, za
spořádanou domácnost, proti očním nemocem, proti bolestem v krku, proti infekcím, proti krvácení)

červená

St

14.

Památka sv. Jana od Kříže (Patron: mystiků, teologů-mystiků, španělských básníků, kontemplativních
osob a kontemplativního života. Atributy: kniha, pero nebo kříž)

bílá

Čt

15.

Sv. Valerián

fialová

Pá

16.

Sv. Adelhaida (Adéla) (Patronka: v nebezpečí, proti vraždě, proti urážkám, za týrané lidi, za vládkyně a
ženy u moci; za vyhnance a lidi v exilu, vězně a zajatce; při problémech s příbuznými z manželovy
(manželčiny) strany, při rodičovství; za dobrý sňatek, za nevěsty, za druhé manželství, za vdovy)

fialová

Františka

Atributy: mitra a berla; tři zlaté hroudy, měšce s
penězi, koule nebo jablka; tři chlapci v kádi; tři
chleby na knize; kotva a loď; zajatci;žebrák.)

Iz 48,17-19
Mt 11,16-19
Sir 48,1-4.9-11
Mt 17,10-13
Iz 61,1-2a.10-11

1Sol 5,16-24
Jan 1,6-8.19-28
Nm 24,2-7.15-17a

Mt 21,23-27
Sof 3,1-2.9-13
Mt 21,28-32
Iz 45,6b8.18.21b-25
Lk 7,19-23
Iz 54,1-10
Lk 7,24-30
Iz 56,1-3a.6-8
Jan 5,33-36

18.00 v kostele sv. Václava: Adventní koncert
Děčínského pěveckého sboru

So

17.

Sv. Lazar (Patron: řezníků, hrobařů, malomocných, domů pro malomocné, nemocných, žebráků) Předvánoč/Sobotní památka Panny Marie
ní týden

Ne

18.

Sv. Rufus a Zosim

Po

19.

4. neděle
adventní

Bl. Urban (Atributy: palma, kalich, ostatky, tiara. Na nejznámějším vyobrazení drží kalich s hlavami sv. 4. týden
Petra a Pavla, které prý našel v lateránské basilice)
žaltáře
Sv. Dominik (Patron: pastýřů, zajatců, proti vzteklině, proti obtížnému hmyzu, proti vzteklým psům.
Atributy: je zobrazován jako opat s mitrou, knihou a biskupskou berlou, částečně zastřenou závojem)
Sv. Petr Kanisius (Patron: Německa, katolického tisku, katolického školství. Atributy: děti, katechismus,
lebka, nápis IHS, páska s nápisem Caritas, kterou nesou andělé nad jeho hlavou)

fialová /
bílá
fialová
fialová
fialová

Gn 49,1a.2.8-10
Mt 1,1-17
2Sam 7,1-5.8b12.14a.16
Řím 16,25-27
Lk 1,26-38
Sd 13,2-7.24-25a

Lk 1,5-25
Iz 7,10-14
Lk 1,26-38
Pís 2,8-14
Lk 1,39-45
1Sam 1,24-28
Lk 1,46-56

Út

20.

St

21.

Čt

22.

Sv. Františka Cabrini

fialová

Pá

23.

Sv. Jan Kentský (Patron: Polska, Litvy. Atributy: je zobrazován jako profesor v taláru, s rukou kolem
ramen studenta upřeně hledícího do nebe; jak dává své oblečení chudákovi)

fialová

So

24.

Hle, dítě se nám narodilo, syn je nám dán. Jeho jméno je "podivuhodný rádce, mocný Bůh, věčný otec,
kníže pokoje". (Iz 9,5-6)

fialová

2Sam 7,1-5.8b12.14.16
Lk 1,67-79

Ne

25.

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ (Zasvěcený svátek) / Začíná doba vánoční

bílá

Iz 9,1-3.5-6
Tit 2,11-14
Lk 2,1-14

Po

26.

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka (Patron: výrobců rakví, jáhnů, myslitelů, koní, kameníků,
zedníků, proti bolestem hlavy, proti ledvinovým a žlučovým kamenům, proti píchání v boku, proti
duševním chorobám, za dobrou smrt. Atributy: palma, kniha a kameny; zobrazován při ukamenování)

červená

Sk 6,8-10;7,5460
Mt 10,17-22

Út

27.

bílá

1Jan 1,1-4
Jan 20,2-8

St

28.

Čt

29.

Sv. Tomáš Becket

bílá

Pá

30.

Svátek Svaté rodiny Den, kdy je dobrým zvykem obnovit vědomí závazků k manželské jednotě, jaká
vládla ve svatém domě v Nazaretě i na útěku do Egypta.

bílá

So

31.

Sv. Silvestr I. (Patron: dobré úrody, domácích zvířat. Atributy: papežské roucho a berla, kniha, mušle,
býk)

bílá

Doba
vánoční

Svátek sv. Jana Evangelisty (Patron: teologů; úředníků, notářů, sochařů, malířů, písařů, spisovatelů,
knihkupců, knihtiskařů, vazačů knih, vinařů, řezníků, sedlařů, výrobců zrcadel, rytců, svíčkařů a
košíkářů, proti otravám, spáleninám, bolestem nohou a padoucnici, proti krupobití; za dobrou úrodu)
Svátek sv. Mláďátek betlémských Dle církevních Otců tkví jejich sláva v tom, že na rozdíl od
mučedníků, kteří svou smrtí vydali o Kristu svědectví, tato děťátka zemřela místo něho.

fialová

červená

Příležitost ke svátosti smíření (sledujte ohlášky)

Mal 3,1-4.23-24

Lk 1,57-66

1Jan 1,5-2,2
Mt 2,13-18
1Jan 2,3-11
Lk 2,22-35

Půlnoční mše sv.: 22.00 v kostele sv. Františka
22.00 v Těchlovicích
24.00 v kostele sv. Václava
Mše sv.: 8.00 v kostele sv, Václava
10.00 v kostele sv. Kříže
14.00 v Arnolticích
Mše sv.: 8.00 v kostele sv, Václava
10.00 v kostele sv. Kříže (Česká mše
vánoční J.J.Ryby)
14.00 v Nebočadech
Mše sv.: 18.00 v kostele sv. Kříže
Mše sv.: 18.00 v kostele sv. Kříže

Gn 15,1-6;21,1-3

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

Žid 11,8.1112.17-19
Lk 2,22-40
1Jan 2,18-21
Jan 1,1-18

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
každé úterý po večerní mši svaté – večerní chvály

Mše sv.: 18.00 v kostele sv. Václava
Mše sv.: 18.00 v kostele sv. Kříže
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
Setkávání v Jílovém: každý pátek od 20:00 po
rodinách - setkávání (modlitba a rozhovory)
Změna programu vyhrazena!

