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LISTOPAD 2006 - Měsíc zasvěcený duším v očistci
DEN

CÍRKEVNÍ SVÁTEK / DALŠÍ INFORMACE
Slavnost VŠECH SVATÝCH. Předchůdcem dnešní slavnosti je svátek všech mučedníků, který se začal
slavit ve 4. století na Východě. V Římě se podobný svátek objevuje v 7. století. Církev tehdy dostala
darem od byzantského císaře Pantheon, dřívější pohanský chrám. 13. 5. 609 jej papež Bonifác IV.
zasvětil Matce Boží a všem svatým mučedníkům. Z výroční oslavy posvěcení tohoto chrámu se
postupně vyvinul svátek všech mučedníků a následovně i všech svatých.
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Církev na své zemřelé pamatuje při každém slavení
eucharistie, přimlouvá se za ně a prosí Boha, aby je uvedl do svého království (srv. eucharistická
modlitba). Zvláštní vzpomínku na věrné zemřelé začali jako první slavit benediktini v Cluny v 10.
století. Důvodem, proč následuje hned za slavností Všech Svatých, je vnitřní spojení církve vítězné
na nebi a církve trpící v očistci s církví bojující na zemi.

liturgie

St

1.

Čt

2.

Pá

3.

Sv. Martin de Porres. Dominikán z Limy (v Peru), pečoval o nemocné a sirotky, zemřel 1639.

So

4.

Památka Sv. Karla Boromejského. Dovedl ke šťastnému konci Tridentský sněm a má velkou
zásluhu na uskutečnění reforem koncilu. Staral se o chudé a nemocné, zvláště v době moru (1576-7)

Ne

5.

Sv. Zachariáš a Alžběta. Alžběta a Zachariáš byli už v prvotní církvi uctíváni jako světci. Podle 31. neděle v
zprávy ze 3. století byl Zachariáš zavražděn v Jeruzalémském chrámě.
mezidobí
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St
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Čt
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Pá
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11.
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12.

Po
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Út

14.

St

15.
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17.

Sv. Leonard (Linhart). Na počátku 6. století se usadil jako poustevník ve Francii a jeho cela v lesích
se stala cílem mnoha lidí hledajících radu. Na konci jeho života se poustevna přeměnila v klášter.
Sv. Wilibrord. Jeden z hlavních anglosaských misionářů v Germánii. Stal se arcibiskupem Frízů
v Utrechtu. Zemřel po plodném životě r. 739 v benediktinském klášteře Echternach, který založil.
Sv. Gottfried (Bohumír). Napsal tři knihy o životě sv. Bernarda, v průběhu 12. století byl opatem
několika cisterciáckých klášterů. Zemřel r. 1188.
Svátek Posvěcení lateránské baziliky. Lateránská bazilika sv. Jana (Evangelisty a Křtitele),
katedrální kostel římského biskupa. Konalo se v ní pět všeobecných církevních sněmů. V přilehlém
lateránském paláci sídlili papežové od 4. do 14. stol., od té doby je papežským letním sídlem.
Památka sv. Lva Velikého. Provedl zásadní proměnu papežství - odosobnil papežský úřad a
zdůraznil jej pouze jako dědictví Petrovo. Proslul důslednou obranou práv Církve stejně jako
potíráním bludných učení (manicheismus, pelagianismus, monofyzitismus). Zemřel r. 461.
Památka sv. Martina z Toursu. Pokřtěn byl v 15 letech, poté se dostal jako voják do Galie, kde se
stal knězem, založil několik klášterů, se svými žáky hlásal křesťanství okolním vesničanům. Z. 397.
Památka sv. Josafata. Pocházel z pravoslavné rodiny. Po synodě v litevském Brestu v letech 159596 se připojil k unii s římským apoštolským stolcem a stal se horlivým šiřitelem sjednocení s Římem.
Jako běloruský arcibiskup byl ubit najatými vrahy při vizitaci ve Vitebsku r. 1623.
Sv. Anežka Česká. Založila v Praze první klášter františkánů i klarisek, kam r. 1234 vstoupila a stala se představenou. Založila i špitální bratrstvo, z něhož se stal řád Křížovníku s červenou hvězdou.
Sv. Mikuláč Tavelič. Františkán, který spolu se třemi druhy chtěl šířit evangelium mezi muslimy a
kázat v Jeruzalémě v Omarově mešitě. Za to byli všichni čtyři r. 1391 sťati.
Sv. Albert Veliký. Vyučoval na různých univerzitách a svými znalostmi obsáhl všechny tehdy známé
vědní obory a uvedl Aristotelovo učení do středověké filosofie. Byl učitelem sv. Tomáše Akvinského.
Sv. Markéta Skotská. Královna 11. st., jež působila na vzrůst náboženské a kulturní úrovně Skotska.
sv. Gertruda. Mystička 13. st, velká ctitelka Srdce Ježíšova, zároveň však vzdělaná i v teologii.
Památka sv. Alžběty Uherské. Královská dcera, která po smrti svého manžela byla vyhnána
z hradu. Dále žila mezi františkánskými terciářkami a sloužila těm nejubožejším. Zemřela r. 1231.

barva

bílá

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

Mdr 3,1-9
fialová

zelená
bílá

3. týden
žaltáře

zelená
zelená

Řím 8,14-23
Mt 25,31-46
Flp 1,1-11
Lk 14,1-6
Flp 1,18b-26
Lk 14,1.7-11
Dt 6,2-6
Žid 7,23-28
Mk 12,28b-34
Flp 2,1-4
Lk 14,12-14

zelená

Flp 2,5-11
Lk 14,15-24

zelená

Flp 2,12-18
Lk 14,25-33

bílá

Ez 47,1-2.8-9.
1Kor 3,9c-11.
Jan 2,13-22

bílá

Flp 3,17-4,1
Lk 16,1-8

bílá

Flp 4,10-19
Lk 16,9-15

32. neděle
v mezidobí

zelená

4. týden
žaltáře

bílá

FARNOST DĚČÍN I a PODMOKLY

1Král 17,10-16
Žid 9,24-28
Mk 12,38-44
Kol 3,12-17
Mt 25,31-46

zelená

Tit 2,1-8.11-14
Lk 17,7-10

zelená

Tit 3,1-7
Lk 17,11-19

zelená

Flm 7-20
Lk 17,20-25

bílá

2Jan 4-9
Lk 17,26-37

Bohoslužby na hřbitovech:
v 15:00 na Folknářích
v 15:00 na Škrabkách
1. pátek v měsíci
Sobotní památka Panny Marie

12
16-17

Sobotní památka Panny Marie

So

18.

Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla. Obě baziliky jsou postaveny nad hroby apoštolů,
jejichž jméno nesou. Už od 11. století se slaví společná památka jejich posvěcení.

Ne

19.

Sv. Mechtilda. Mystička 13. století s velkým uměleckým nadáním a jemnocitem, vedoucí klášterní
školy, velmi podporovala vzrůst úcty k Srdci Ježíšovu.

33. neděle
v mezidobí

zelená

Po

20.

Sv. Felix z Valois. Zakaldatel řádu trinitářů, zaměřeného na vykupování křesťanských otroků. 12.st.

1. týden
žaltáře

zelená

Út

21.

St

22.

Čt

23.

Pá

24.

So

25.

Ne

26.

Po

27.

Sv. Virgil

Út

28.

Sv. Mansuet (Miloslav)

zelená

St

29.

Sv. Saturnin. Biskup z Galie, během svého misionářského působení byl r. 250 usmýkán býkem.

zelená

30.

Svátek sv. Ondřeje. Pocházel z Galileje, byl rybářem a patřil mezi učedníky Jana Křtitele. Podle
tradice hlásal evangelium v různých krajích. Zemřel asi r. 60 v Řecku, přivázán na kříž ve tvaru X.

červená

Čt

Památka Zasvěcení P. Marie v Jeruzalémě. Apokryfní Jakubovo protoevangelium vypráví, že rodiče přinesli Pannu Marii do Jeruzalémského chrámu a „obětovali“ ji Bohu. (Obětování P. Marie)
Památka sv. Cecílie. Prvokřesťanská mučednice, žila asi ve 3. století. Přesné zprávy o jejím životě
nemáme. Podle legendy obrátila Cecilie v den svatby svého snoubence Valeriána, oba se zavázali
slibem čistoty a posléze zemřeli mučednickou smrtí. Jelikož při zvucích svatební hudby zpívala prý
Cecílie v duchu písně chvály Bohu, byla prohlášena koncem středověku za patronku hudebníků.
Sv. Klement I. Třetím nástupce sv. Petra na papežském stolci, ve svých dopisech zdůrazňuje, že
biskupové, kněží a jáhnové mají pravomoc od apoštolů, vybízí ke svornosti. / sv. Kolumbán. Irský
mnich, r. 590 odešel šířit evangelium do Evropy, zakládal kláštery v dnešní Francii a Švýcarsku.
Památka sv. Ondřeje Dung-Laca a druhů. Společná památka 117 vietnamských křesťanů a
misionářů umučených v 16.-19. st. během dlouholetého pronásledování.
Sv. Kateřina Alexandrijská. Krásná a vzdělaná dcera egyptského krále, která dlouho odmítala
veškeré nápadníky, až jí jistý poustevník řekl, že jediným opravdovým ženichem je pro ni Kristus. Po
přijetí křtu obrátila na víru 50 učenců, kteří ji měli od víry odvrátit. Její nápadník císař Maximin ji
pak nechal kolem r. 311 stít. Naše nejstarší legenda o sv. Kateřině pochází z doby Karla IV.
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE. Když tento svátek zavedl v roce 1925 papež Pius IX., ustanovil ho
vědomě na poslední neděli v říjnu. To byla vlastně politická demonstrace: Říjnovou revolucí v roce
1917 se dostali v Rusku k moci komunisté a rovněž v říjnu v roce 1922 zahájili italští fašisté svůj
„pochod na Řím“. Jako protiklad těchto převratů ustanovil papež svátek, který měl ukázat, že
jediným pravým králem a vládcem světa je Ježíš Kristus.

LISTOPAD zasvěcený duším v očistci
Smilujte se nade mnou alespoň vy,
přátelé moji, nebo ruka Páně dotkla se
mne! Tak volal Job v bolesti své. Větší
bolesti nežli on trpí duše v očistci. I ony
volají s Jobem k nám, abychom jim
pomohli. Když ony pomoci si nemohou,
pracujme za ně my, pracujme modlitbou,
almunžou, postem, mší svatou! Amen.
FARNOST DĚČÍN I
Ranní chvály jsou Po-Pá v kapli na faře
v 7:00

Kostel Povýšení sv. Kříže v Děčíně:
Po, St, Čt: 18:00, Út: 8.00,
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: Pá: 15:00
Mše svaté ve farnostech excurrendo:
Těchlovice: So: 15:00; Arnoltice: So: 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.

zelená

bílá

3Jan 5-8
Lk 18,1-8
Dan 12,1-3
Žid 10,11-14.18
Mk 13,24-32
Zj 1,1-4;2,1-5a
Lk 18,35-43

Sobotní památka Panny Marie

Zj 3,1-6.14-22
Lk 19,1-10

červená

Zj 4,1-11
Lk 19,11-28

červená

Zj 5,1-10
Lk 19,41-44

červená

Zj 10,8-11
Lk 19,45-48

červená

Zj 11,4-12 Lk
20,27-40

34. neděle
v mezidobí

bílá

Dan 7,13-14
Zj 1,5-8
Jan 18,33b-37

2. týden
žaltáře

zelená

Sobotní památka Panny Marie
??? Snad tradiční procházka k Panně Marii na
Jalůvčí, asi tak v 9.00 od kostela sv. Kříže?

Zj 14,1-3.4b-5
Lk 21,1-4
Zj 14,14-20
Lk 21,5-11
Zj 15,1-4
Lk 21,12-19
Řím 10,9-18
Mt 4,18-22

FARNOST DĚČÍN – PODMOKLY
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)
Změna programu vyhrazena

