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DUBEN 2006 - měsíc zasvěcený svátkům velikonočním
DEN

CÍRKEVNÍ SVÁTEK / DALŠÍ INFORMACE

liturgie

barva

So

1.

Sv. Makarius (Blahomír) (Patron: vyhnanců, exulantů, za zázračné vyslyšení proseb)

fialová

Ne

2.

Neděle Iudica. "Iudica me Deus et discerne causam meam" (Žalm 43,1 - Dopomoz mi, Bože, k 5. neděle
právu, ujmi se mého sporu)
postní

fialová

Po

3.

Sv. Nikita (Patron:vyhnanců, exulantů)

Út

4.

St

5.

Čt

6.

Pá

7.

So

8.

Sv. Albert (Patron: karmelitánů, diplomatů, při jednání s muslimy, proti vraždě. Atributy: biskup)

fialová

9.

Květná neděle je poslední postní nedělí, po níž začíná "Svatý týden". Označení "květná" připomíná
Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma před židovskými velikonočními svátky - paschou, kdy ho 6. neděle
zástupy nadšeně vítaly a mávaly ratolestmi. Při bohoslužbách této neděle se poprvé čtou "pašije" postní
Dodnes je častým zvykem pašije zpívat či dramatizovat.

červená

Ne

Po

10.

Út

11.

St

12.

Čt

13.

Pá

14.

1. týden
žaltáře

Sv. Isidor (Patron: Španělska internetu a uživatelů počítačů žáků, studentů. Atributy: biskup s kniho,
někdy s pérem, jezdec na koni)
Sv. Vincenc Ferrerský (Patron: Valencie, pokrývačů, stavitelů, drvoštěpů a slévačů olova, při
migrénách, epilepsii, horečce, za dobrý sňatek, za plodnost, za šťastnou smrt, proti nebezpečí všeho
druhu.Atributy: dominikán, IHS, kniha, plameny, Saracéni, slunce, někdy stojí u křtitelnice.)
Sv. Notger (Patron: dětí s vadou řeči, hudebníků, básníků, obětí posměchu. Atributy: benediktinský
mnich naslouchá klapání mlýnského kola)
Sv. Jan Křtitel de la Salle (Patron: křesťanského vyučování, učitelů a vychovatelů. Atributy: oděv
školských bratří a žáci, nebo je zobrazen umírající, obklopený plačícími spolubratřími a dětmi)

fialová
fialová
fialová
fialová
fialová

čtení
Jer 11,18-20
Jan 7,40-53

FARNOSTI DĚČÍN I a PODMOKLY

Jer 31,31-34
Zid 5,7-9
Jan 12,20-33
Dan 13,1-9.1517.19-30.33-62
Jan 8,1-11
Nm 21,4b-9
Jan 8,21-30

Před rokem zemřel v tento den svatý otec Jan
Pavel II.

Víkendová oáza modlitby v Litoměřicích.

Dan 3,14-20.9192.95
Jan 8,31-42
Gn 17,3-9
Jan 8,51-59
Jer 20,10-13
Jan 10,31-42
Ez 37,21-28
Jan 11,45-56
Iz 50,4-7
Flp 2,6-11
Mk 14,1-15,47

Po mši sv. (cca 18.40) křížová cesta z kostela sv.
Kříže na hřbitov na Folknářích .

Diecézní setkání mládeže v Litoměřicích.
Nedělní pořad bohoslužeb.

Poslední dny postní doby mají název "Svatý týden". Jsou obecně věnovány památce Ježíšova utrpení - to je však jen jeden pól velikonočního tajemství. Celistvé poselství Velikonoc je obsaženo v tom, že
Kristovo utrpení má svůj cíl v Ježíšově zmrtvýchvstání a ve vykoupení člověka.
2. týden
Iz 42,1-7
Sv. Michael de Sanctis (Atributy: klečí před vystavenou monstrancí)
fialová
Jan 12,1-11
žaltáře
Iz 49,1-6
Sv. Stanislav (Patron: Polska. Atributy: biskup s mečem nebo se vzkříšeným mrtvým, nebo na soudu,
Jan 13,21-33.36fialová
nebo klečí před oltářem a přijímá osudnou ránu)
38
Iz 50,4-9a
Sv. Julius
fialová
Mt 26,14-25
Velikonoční třídenní (triduum)
Vrcholem a středem liturgie křesťanů je slavnost tří velikonočních dnů utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Páně. Toto třídenní začíná večerní mší (po západu slunce) na Zelený čtvrtek a končí modlitbou večerních
chval o velikonoční neděli. Slavnost Velikonoc je tak tvořena Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem, Bílou sobotou a Nedělí zmrtvýchvstání. (Podle židovského počítání začínal nový den po západu slunce, proto jsou
tyto dny skutečně tři.)

Zelený čtvrtek Mší, která se slaví večer, si církev připomíná poslední večeři, při které Ježíš
ustanovil památku na své utrpení a smrt. Jako výkupné za hříchy každého člověka obětoval Bohu
Velikonoční
Otci své tělo a svou krev pod způsobami chleba a vína a předal je apoštolům. Učinil to během
triduum
židovské velikonoční hostiny (paschy), připomínající "egyptské události": vyvedení z otroctví v
Egyptě do zaslíbené země a Boží ochranu před smrtí pro všechny, kdo své domovy označili krví
obětovaného beránka.
Velký pátek. Ježíš přijímá rozsudek smrti v den, kdy byli v Jeruzalémském chrámě obětováni
velikonoční beránci. Stává se novým velikonočním beránkem, který svou smrtí zpečetil novou
věčnou smlouvu mezi Bohem a lidmi, smlouvu o spáse každého člověka. V tento den se od
pradávna neslaví mše, jen liturgická památka, která se skládá ze tří částí: bohoslužby slova, uctívání
kříže a sv. přijímání. Těžištěm bohoslužby slova jsou pašije podle evangelisty Jana. Poukazují na

Ex 12,1-8.11-14

bílá

červená

1Kor 11,23-26
Jan 13,1-15

Iz 52,13-53,12
Zid 4,14-16;5,79
Jan 18,1-19,42

Mše sv, na níž biskup žehná oleje používané při
udílení svátostí, se koná v katedrále sv. Štěpána
v Litoměřicích v 10.00.
Mše sv. v kostele sv. Františka v 18.00
v kostele sv. Kříže v 18.00.
Adorace u Božího hrobu - sv. Kříž ve 21.00.

Křížová cesta v kostele sv. Václava v 11.00.

So

15.

Ježíše - beránka a ztotožňují jeho oběť na kříži s velikonoční obětí na odpuštění hříchů a vítězstvím
nad smrtí. Kříž je zde zobrazen jako vítězné znamení vykoupení. Ježíšovo "dokonáno jest" na kříži
je jeho triumfem. Nápis na Ježíšově kříži, napsaný hebrejsky, řecky a latinsky - v tehdejších
jazycích, poukazuje na fakt, že Ježíš přináší spásu lidem všech národů. Jedním z projevů účasti na
Kristově utrpení za naše hříchy je velkopáteční půst.
Bílá sobota je připomínkou Ježíšova přebývání v hrobě a jeho sestoupení do podsvětí. Je to den
modliteb, rozjímání a postu. Na Bílou sobotu církev neslaví mši.
Velikonoční noc
Velikonoční noc zvěstuje smrt a vzkříšení v jediném celku. Vyjadřuje velikonoční vítězství nad
smrtí a "přechod" (pesach) z područí utrpení a smrti do života svobody a plnosti. Slavnost Veliké
noci je odedávna nocí bdění, v níž křesťané očekávají zmrtvýchvstání Páně a slaví je.
Velikonoční vigilie (bohoslužba v předvečer svátku) byla od prvních křesťanských dob noční
slavností a končila teprve společným stolováním za rozbřesku nového dne.

Velkopáteční obřady:
v kostele sv. Františka v 18.00
v kostele sv. Kříže v 18.00.
Adorace u Božího hrobu v kostele sv. Kříže
ve 21.00.
Vigilie v kostele sv. Františka ve 20.00
v kostele sv. Kříže ve 20.00.
Oslava Velikonoční noci má tuto strukturu:
* oslava velikonočního světla ("paškál")
* bohoslužba slova
* křestní obřady (svěcení vody, obnova křestních
slibů, křest)
* bohoslužba oběti - eucharistie

fialová
bílá

Sk 10,34a.37-43

Ne

16.

SLAVNOST Zmrtvýchvstání Páně. Mše této neděle má být co nejslavnostnější. Paškál - symbol
Ježíše Krista, který přemohl hřích a smrt, má být viditelně umístěn v presbytáři (kněžišti).

Po

17.

Sv. Inocenc (Atributy: anděl, který mu přináší korunu)

Út

18.

Sv. Krescenc (Rostislav) (Patron: Sieny spolu se sv. Savinem a sv. Viktorem)

bílá

St

19.

Sv. Ema (Patronka: chudých, za zázračné vyslyšení proseb)

bílá

Čt

20.

Sv. Hugo

bílá

Pá

21.

Sv. Anselm (Atributy: arcibiskup nebo benediktinský mnich berla, kniha, loď, pero filosofů; jak
napomíná zločince; s Pannou Marií a Ježíškem, kteří se mu zjevili)

bílá

So

22.

Sv. Leonid (Patron: početných rodin)

bílá

Sk 4,13-21
Mk 16,9-15

2. neděle
velikonoční

bílá

Sk 4,32-35
1Jan 5, 1-6
Jan 20,19-31

2. týden
žaltáře

bílá

Sk 4,23-31
Jan 3,1-8

Bílá neděle je posledním dnem velikonočního oktávu. Název této neděle pochází ze zvyku, že
novokřtěnci tohoto dne naposledy nosili bílé roucho, do něhož byli oblečeni při křtu o velikonoční
vigilii. Dříve Neděle Quasimodogeniti - k novokřtěncům se obracelo epištolní čtení, které začínalo
slovy: „quasi modo geniti“ (jako nově narozené děti). Roku 2000 stanovil papež Jan Pavel II. pro
katolickou církev na přání sv. Faustyny Kowalské tento den jako neděli Božího milosrdenství.
Sv. Jiří (Patron: rytířských řádů a skautů, jízdních vojáků, lukostřelců, obrněných jednotek,
průzkumníků, agronomů, řezníků, rolníků, sedláků, sedlářů, malomocných, proti kožním nemocem,
proti moru a epidemiím, proti lepře, proti oparu, proti syfilitidě, Anglie, Benátek, Německa, Janova,
Portugalska, Katalánie, Řecka a Ruska,Libanonu, Litvy, Malty, Kanady, Palestiny. Atributy: drak,
kolo, korouhev, kůň, rytíř.)
Svátek sv. Marka (Patron: Benátek, notářů, zedníků, sklenářů, košíkářů, malířů na skle, písařů, za
dobré počasí a úrodu, proti blesku a krupobití, proti náhlé smrti. Atributy: lev psací náčiní, svitek)

bílá
Velikonoční
oktáv

bílá

Ne

23.

Po

24.

Út

25.

St

26.

Sv. Richarius

bílá

Čt

27.

Sv. Zita (Patronka: domácích zaměstnanců, au-pair, hospodyní, poslíčků; při hledání ztracených
věcí. Atributy: služka, taška, klíče, bochníky chleba, košík ovoce, záhon růží, hvězda)

bílá

Pá

28.

Sv. Petr Chanel (Patron: Oceánie. Atributy: malý kříž v ruce; duchovní nebo při mučednické smrti)

bílá

So

29.

Ne

30.

Památka sv. Kateřiny Sienské (Patronka: Evropy, Itálie, dominikánských terciářek, pradlen,
ošetřovatelů, proti ohni, hasičů, tělesně nemocných, proti bolestem hlavy, proti potratům, proti
sexuálním pokušením, proti pokušením, umírajících)
Neděle Misericordia Domini. " Misericordia Domini plena est terra " (Žalm 33,5 - Hospodinova 3. neděle
milosrdenství je plná země.)
velikonoční

červená

bílá

Kol 3,1-4
Jan 20,1-9
Sk 2,14.22b-33
Mt 28,8-15
Sk 2,36-41
Jan 20,11-18
Sk 3,1-10
Lk 24,13-35
Sk 3,11-26
Lk 24,35-48
Sk 4,1-12
Jan 21,1-14

Mše sv. v 8.00 v kostele sv. Václava, v 10.00 v
kostele sv. Kříže, v 8.30 v kostele sv. Františka.
Před rokem byl Joseph Ratzinger zvolen za
hlavu katolické církve.

Na mši sv v Růžové v 11.00 bude otec biskup
Pavel biřmovat a křtít - i naše katechumeny! Na
cestu bude objednán autobus.
Sv. Vojtěch (Patron: Čech, Polska, Pruska.
Atributy: biskup s mitrou, berlou a knihou veslo,
oštěp, kopí nebo svazek šípů, orel, někdy
společně s Prokopem nebo jak vyprošuje na
Zelené Hoře české zemi déšť)
Zámecká kaple v Děčíně je zasvěcena sv. Jiří,
patrocinium pochází snad už z 10. století, kdy
byla malá kaple sv. Jiří v místech, kde je dnes
nádvoří. Patrocinium bylo pak přeneseno při
přestavbě zámku asi v roce 1752.

1 Pt 5,5b-14
Mk 16,15-20
Sk 5,17-26
Jan 3,16-21
Sk 5,27-33
Jan 3,31-36
Sk 5,34-42
Jan 6,1-15
1Jan 1,5-2,2
Mt 11,25-30
Sk 3,13-15.17-19

bílá

Děčín - mše sv. pouze v 10.00 u sv. Kříže!!!
Podmokly - mše sv. v 8.30 u sv. Františka.

1Jan 2,1-5a
Lk 24,35-48

Atributy: dominikánka s trnovou korunou, chudí,
kříž nebo srdce s křížem, kniha, lilie, růženec,
prsten, stigmata
Sv. Zikmund (Patron: proti horečce. Atributy:
král s vousy, korunou, mečem, žezlem a globem)

