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BŘEZEN 2006 - měsíc zasvěcený svatému Josefovi
barva

čtení

1.

Popeleční středa. Začátak doby postní. V 5. století začínal čtyřicetidenní půst na 1. neděli postní.
Protože však křesťané nikdy nepočítali neděli jako postní den, byly před tuto neděli brzy přidány
další čtyři dny. Jako začátek postního období je středa označována od 6. století a od 10. je o ní
Doba postní
udělován popelec (popel získaný spálením kočiček z Květné neděle minulého roku). Obřad s
popelcem je svátostina na znamení ochoty obrátit se od hříchu k pokání a k životu v lásce podle
pravdy. Pravé obrácení vrací radost.

fialová

Jl 2,12-18
2Kor 5,20-6,2
Mt 6,1-6.16-18

Čt

2.

Sv. Simplicius (Atributy: štít se třemi liliemi)

fialová

Pá

3.

So

4.

Ne

5.

Neděle Invocavit. "Invocavit me et ego exaudiam eum" (Žalm 91,15: Až mě bude volat, odpovím 1. neděle
mu).
postní

Po

6.

Bl. Friedrich (Bedřich, Miroslav)

Út

7.

St

8.

Čt

9.

Sv. Františka Římská (Patronka: Říma, řidičů aut, vdov, Ochránkyně žen. Atributy: anděl, jáhen,
kniha, monstrance, mrtvý, P. Maria, řeholnice, šípy)

fialová

Pá

10.

Sv. Jan Ogilvie (Patron: Skotska)

fialová

So

11.

Sv. Eulogius z Kordoby

fialová

Ne

12.

Neděle Reminiscere. "Reminiscere miserationum tuarum" (Žalm 25,6: Hospodine, pamatuj na svoje 2. neděle
slitování)
postní

fialová

Po

13.

Sv. Patricie (Vlasta) (Patronka: střední oázy Ain Karim na rok 2006)

Út

14.

Sv. Matylda (Atributy: almužny, královské roucho, model kostela)

fialová

St

15.

Sv. Longin

fialová

Čt

16.

Sv. Heribert (Patron: za déšť. Atributy: je zobrazován, jak modlitbou přivolává déšť nebo jak
pokleká před císaře Jindřicha II.)

fialová

Pá

17.

Sv. Patrik (Patron: Irska, Nigérie, bednářů, horníků, kadeřníků, kovářů, rolníků, inženýrů, zajatců;
ochránce dobytka, proti hadům, proti obtížnému hmyzu; proti zlu; za duše v očistci. Atributy:
biskup, hadi, jetelový trojlístek, oheň, ovce)

fialová

So

18.

Sv. Cyril Jeruzalémský (Patron: při křivém obvinění; správců; v chudobě; vyhnanců, lidí žijících v

fialová

DEN

CÍRKEVNÍ SVÁTEK / DALŠÍ INFORMACE

St

liturgie

Sv. Kunhuta (Patronka: bamberské diecéze, těhotných žen, dětí, nemocných. Atributy: císařský oděv
a koruna, kniha, kostel – model bamberského dómu, radlice, řecký kříž, řeholnice)
Sv. Kazimír (Patron: Polska, Litvy, maltézských rytířů, mládeže. Atributy: lilie, královské odznaky,
polský kroj)

fialová
fialová

1. týden
žaltáře

Sv. Perpetua a Felicita (Blažena) (Patronky: proti smrti dětí, těhotných žen, mučedníků; dobytka.
Atributy: kráva, dívky v amfiteátru s krávou nebo býkem; někdy jako ženy s dítětem v klíně)
Sv. Jan z Boha (Patron: Granady, nemocných a nemocnic, knihkupců. Atributy: řeholní hábit,
hrnec, Jezulátko držící granátové jablko, koš, nemocní, obraz Krista, provaz, pytel, trnová koruna)

fialová
fialová
fialová
fialová

2. týden
žaltáře

fialová

Dt 30,15-20
Lk 9,22-25
Iz 58,1-9a
Mt 9,14-15
Iz 58,9b-14
Lk 5,27-32
Gn 9,8-15
1Petr 3,18-22
Mk 1,12-15
Lv 19,1-2.11-18
Mt 25,31-46
Iz 55,10-11
Mt 6,7-15
Jon 3,1-10
Lk 11,29-32
Est 4,17n.p-r.aabb.gg-hh
Mt 7,7-12
Ez 18,21-28
Mt 5,20-26
Dt 26,16-19
Mt 5,43-48
Gn 22,1-2.9a.
10-13.15-18
Řím 8,31b-34
Mk 9,2-10
Dan 9,4b-10
Lk 6,36-38
Iz 1,10.16-20
Mt 23,1-12
Jer 18,18-20
Mt 20,17-28
Jer 17,5-10
Lk 16,19-31
Gn 37,3-4.1213a.17b-28
Mt 21,33-43.4546
Mich 7,14-15.

FARNOSTI DĚČÍN I a PODMOKLY
Liturgie této doby nás vede k vnitřní duchovní
obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti,
sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování
hříchů. V celém postním období připodobňuje se
křesťan, konající pokání za hříchy, Kristu, který
obětoval svůj život jako výkupné za hříchy všech
lidí.
1. čtvrtek v měsíci – modlitby za bohoslovce a kněze.

1. pátek v měsíci

Víkendová oáza modlitby v Litoměřicích.
18-20

Lk 15,1-3.11-32

exilu, teologů)
19.

Neděle Oculi. Oculi: "Oculi mei semper ad Dominum" (Žalm 25,15: Své oči stále upírám k 3. neděle
Hospodinu)
postní

fialová

Po

20.

SLAVNOST sv. Josefa (Patron: karmelitánů; manželů a křesťanských rodin, dětí, mládeže a sirotků;
panenství; dělníků, řemeslníků, tesařů, dřevorubců, truhlářů, kolářů, inženýrů, hrobníků,
3. týden
vychovatelů; cestujících; vyhnanců; ochránce při očních chorobách; při pokušeních; v zoufalých
žaltáře
situacích; při bytové nouzi; patron umírajících a za dobrou smrt. Atributy: dítě Ježíš, hůl, koš, lilie,
tesařské a truhlářské nástroje, někdy rozkvetlá hůl)

bílá

Út

21.

Bl. Serapion (Atributy: Bible, poustevník, srp)

fialová

St

22.

Sv. Epafrodit (Patron: za uzdravení smrtelně nemocných)

fialová

Čt

23.

Pá

24.

So

25.

Ne

Sv. Turibius z Mongroveja (Patron: Peru, Limy, domorodců v Jižní Americe. Atributy: zobrazován,
jak těší nemocné, jak biřmuje věřící, jak navštěvuje domorodce)
Sv. Kateřina Švédská (Patronka: proti potratu a předčasnému porodu; proti povodni. Atributy:
jelen nebo laň, královské odznaky, řeholní oděv, lilie; zobrazována jak obvazuje zraněného chudáka,
nebo jak je jí, umírající, přinášena Nejsvětější Svátost v monstranci)
SLAVNOST Zvěstování Páně Při dnešní liturgické slavnosti se slaví nejpodivuhodnější a
nejpamátnější okamžik - vtělení Krista v Marii z Nazaretu, kterou si vyvolil nebeský Otec za matku
pro svého Syna. Pravý Bůh přijal naši přirozenost a Maria, skvoucí se čistotou, obdržela po svém
souhlasu důležitou roli spolupracovnice v Božím plánu spásy. Boží Syn, náš Vykupitel, stal se jedním
z nás, abychom my měli účast na jeho božství.

fialová
fialová

Oz 14,2-10
Mk 12,28b-34

bílá

Iz 7,10-14
Žid 10,4-10
Lk 1,26-38

růžová

2Kron 36,1416.19-23
Ef 2,4-10
Jan 3,14-21

Ne

26.

Neděle Laetare. "Laetare Ierusalem" (Iz 66,10: Raduj se, Jeruzaléme!) Protože se jedná o první
neděli po prostředku postní doby, má tato neděle vyjadřovat naději na spásu a povzbudit v období 4. neděle
pokání předepsaném pro postní dobu. Proto i na oltáři mohou být květy a liturgická barva není jako postní
v postě fialová, nýbrž růžová.

Po

27.

Sv. Rupert (Patron: Korutan a dělníků v solných dolech. Atributy: solné vědro, biskup, někdy 4. týden
zobrazován při křtu)
žaltáře

fialová

Út

28.

Sv. Rogát

fialová

St

29.

Bl. Ludolf (Slavomil)

fialová

Čt

30.

Sv. Jan Klimak (Atributy: žebřík vedoucí do nebe - Janovo vidění, jak mnichové stoupají po žebříku
do nebe)

fialová

Pá

31.

Bl. Balbína (Patronka: proti strumě a jiným krčním chorobám. Atributy: řetěz, anděl, který ukazuje
k nebi, někdy bývá znázorňována i s křížem a liliovým žezlem)

fialová

BŘEZEN zasvěcený svatému Josefovi
Když zástup chudých, hladových lidí prosil
faraóna o obilí, řekl dobrý král: Jděte k
Josefovi! I k nám volá dobrý Král nebes: Jděte
k Josefovi! Neboť on, jehož péči věčný Bůh
svěřil Svého jediného Syna, má dosti lásky k
nám, aby naklonil Boha k prosbám našim.
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, Čt 18.00, So: 8:00 kaple P.
Marie
Neděle: 10:00, 1. neděle v měsíci 16: 00 (polská)

Ex 20,1-17
1Kor 1,22-25
Jan 2,13-25
2Sam 7,4-5a.1214a.16
Řím 4,13.1618.22
Mt 1,16.1821.24a
Dan 3,25.34-43
Mt 18,21-35
Dt 4,1.5-9
Mt 5,17-19
Jer 7,23-28 Lk
11,14-23

V minulosti na tuto neděli připadalo statio v
římském kostele Santa Croce in Gerusalemme,
jedné ze sedmi patriarchálních bazilik. Na tuto
neděli též žehnal papež růži, kterou posílal jako
dar katolickým panovníkům.

Iz 65,17-21
Jan 4,43-54
Ez 47,1-9.12
Jan 5,1-3a.5-16
Iz 49,8-15
Jan 5,17-30
Ex 32,7-14
Jan 5,31-47
Mdr 2,1a.12-22
Jan 7,1-2.10.2530

2. So v měsíci dopolední úklid v kostele sv.
Václava a Blažeje v Děčíně.
3. Čt v měsíci setkání společenství rodin.
FARNOST DĚČÍN – PODMOKLY

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: Těchlovice:
So: 15:00; Arnoltice: Ne: 14:00
1. So v měsíci pouť do Hor. Police, mše sv.: 10:45

Mše sv. v 18.00 v kostele sv. Kříže

Kostel sv. Františka z Asissi v Podmoklech:
Po 8:00; Út 17.00; St 8:00; Čt 17:00; Pá 17:00
Neděle 8:30 a 17:30
Sobota - Bynov : 17:00
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
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)

