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PROSINEC 2006 – měsíc zasvěcený Vánocům
DEN

CÍRKEVNÍ SVÁTEK / DALŠÍ INFORMACE
Sv. Edmund Kampián. Anglikánský jáhen, který se při studiu teologických věd stal katolíkem, vstoupil
k jezuitům, v Praze založil první českou mariánskou družinu. Po návratu do Anglie byl na rozkaz
královny Alžběty r. 1581 oběšen.
Sv. Bibiána. Pocházela z křesťanské rodiny, která za vlády císaře Juliána Apostaty pomáhala
pronásledovaným křesťanům. Nakonec byla i ona zajata a umučena bičováním v r. 367.
Začíná doba adventní a s ní i nový církevní rok, cyklus C. Ještě dřív, než slovo advent přišlo do Čech,
znamenalo to, co skutečně říká: příchod. Později se ze slova advent stal výraz pro přípravu na Vánoce.
Děje-li se něco velikého, tak je rozumné, aby to veliké mělo svou vnitřní myšlenkovou přípravu, ve které se člověk nejdřív snaží zbavit všeho, co překáží, a potom uchystat to, co je vhodné. To je víceméně
smysl adventu. Časem získal i poetickou stránku. Někdo ale zůstává jenom u poezie a to hlavní ztrácí.
Sv. Barbora. Dívka, kterou nechal její otec kvůli stykům s křesťany zavřít do věže. Tam však Barbora
tajně přijala křest a svou víru neodvolala ani po mnohém mučení. Zemřela mečem svého otce r. 306.
Sv. Sába. Narodil se v Mutalasce v Malé Asii r. 439. Jako baziliánský mnich založil četné kláštery
v Palestině. Sába založil i klášter v Mar Sabě, kde se stal opatem a r. 532 zemřel.
Sv. Mikuláš. Byl biskupem na dnešním území Turecka. Vystoupil i na Nicejském koncilu r. 325. Proslul
praktickou dobročinností a zemřel kolem poloviny 4. stol. Jeho úcta se rychle rozšířila.
Památka sv. Ambrože. Milánský biskup, jeden ze čtyř učitelů církve. Stavěl se proti zneužívání
císařské moci a hájil čistotu víry proti ariánům. Podporoval zpěv lidu při slavení liturgie a sám podle
východního vzoru skládal hymny. Ambrož zemřel na bílou sobotu r. 397.
Slavnost NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE. Maria byla (podobně jako Eva) bez prvotního
hříchu, narozdíl od Evy však tuto neposkvrněnost neztratila ani osobním hříchem. Byla uchráněna i od
následků dědičného hříchu. Nebyla však uchráněna od vnějších důsledků hříchu, jako je bolest a
utrpení, které nesla spolu se svým synem. Mariino uchránění od prvotního hříchu jistě nebylo nutnou
podmínkou vtělení Božího Syna. Nicméně bylo vhodné, aby Bůh přišel na svět do čistého, svatého
příbytku, protože vedle jeho svatosti neobstojí nic poskvrněného. Maria bez poskvrny tak zastupovala
jako nová Eva celé lidstvo v souhlasu s Božím vykupitelským záměrem.
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Sv. Valerie. Žila ve 3. století ve Francii. Po jejím křtu ji nechal stít vévoda, s nímž byla zasnoubená.

fialová
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10.

Sv. Julie a Eulálie. Eulálie byla dívka, která ve dvanácti letech sama přišla za místodržícím Daciánem a 2. neděle
přihlásila se ke své víře. Byla krutě umučena r. 304 a s ní pravděpodobně i její přítelkyně Julie.
adventní

fialová
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15.

Sv. Valerián. Africký biskup 4.-5. st., kterého vyhnali ariánští Vandalové do pouště, aby tam zemřel.

fialová

So

16.

fialová

Ne

17.

Sv. Adelhaida (Adéla). Německá císařovna, která pečovala o chudé, podporovala clunyjskou reformní
myšlenku a zakládala kláštery. Zemřela r. 999.
Sv. Lazar. Podle tradice se prý i se sestrami přestěhoval do Provence a stal se biskupem v Marseille. V 3. neděle

1. neděle
adventní

fialová

1. týden
žaltáře

fialová

Sv. Damas I. (Hostivít). Papež ze 4. st., obhajoval primát římského biskupa a v jeho době se začalo ší- 2. týden
řit označení „Apoštolský stolec“. Potíral arianismus a pověřil sv. Jeronýma překladem Písma svatého. žaltáře
Sv. Jana Františka de Chantal. Po 10 letech manželství ovdověla. S Františkem Saleským založila novou
ženskou řeholní společnost "Navštívení Panny Marie", která byla určena svobodným ženám a vdovám,
které se z nejrůznějších důvodů nehodily pro jiné, přísnější řehole. Zemřela r. 1641.
Památka sv. Lucie. Už jako dítě složila slib věčné čistoty. Za odmítnutí zasnoubení byla udána a
umučena v prvních letech krvavého pronásledování za Diokleciána pravděpodobně r. 304.
Památka sv. Jana od Kříže. Spolu se sv. Terezií dosáhl přes mnohé těžkosti (nepochopení bratří)
reformy karmelitánského řádu. Své nejkrásnější mystické básně napsal ve vězení. Zemřel r. 1591.

FARNOST DĚČÍN I (občas i PODMOKLY)

Titulární slavnost kostela sv. Františka
Xaverského v Bělé, mše sv. v 16.00.
Památka sv. Františka Xaverského. Byl jedJer 33,14-16
ním z prvních druhů sv. Ignáce z Loyoly. Od r.
1Sol 3,12-4,2
1541
s velkým úspěchem kázal evangelium
Lk 21,25-28. 34v Indii, na Ceyloně, na Molukách a v Japonsku.
36
František zemřel r. 1552 cestou do Číny.

Iz 2,1-5
Mt 8,5-11
Iz 11,1-10
Lk 10,21-24
Iz 25,6-10a
Mt 15,29-37

Mikulášské veselení pro děti i větší děti: po mši
sv. v kostele sv. Václava (raději se přesvědčte!)

bílá

Iz 26,1-6
Mt 7,21.24-27

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

bílá

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

Víkendová oáza modlitby v Litoměřicích.

fialová
fialová

fialová
fialová
červená
bílá

Iz 30,19-21.23Mt 9,35-10,1.5-8

Bar 5,1-9
Flp l,4-6.8-11
Lk 3,1-6
Iz 35,1-10
Lk 5,17-26

26.
Sobotní památka Panny Marie

15:00 – Jílové, kostel Nejsvětější Trojice adventní koncert Renaty Vrátné

Iz 40,1-11
Mt 18,12-14
Iz 40,25-31
Mt 11,28-30
Iz 41,13-20
Mt 11,11-15
Iz 48,17-19
Mt 11,16-19
Sír 48,1-4.9-11
Mt 17,10-13
Sof 3,14-18a

Sobotní památka Panny Marie

9. století tam byly nalezeny Lazarovy ostatky.

adventní
Předvánoční týden

Flp 4,4-7
Lk 3,10-18
Jer 23,5-8
Mt 1,18-24

Po

18.

Sv. Rufus a Zosim. Mučedníci z 2. století, kteří byli předhozeni divokým šelmám v Koloseu.

Út

19.

Bl. Urban. Poslední avignonský papež. Hned po svém zvolení se r. 1367 po naléhání Karla IV., sv. Brigity a sv. Kateřiny Sienské vrátil do uklidněného Říma, a to navzdory odporu francouzského krále a
kardinálů. Pokoj v Římě však nevydržel dlouho a papež musel zpět do Avignonu, kde r. 1370 zemřel.

fialová

St

20.

Sv. Dominik. Španělský benediktin, přivedl k rozkvětu dva kláštery, jichž byl i opatem. Zemřel r. 1073.

fialová

Čt

21.

Sv. Petr Kanisius. Holandský teolog, který se účastnil i tridentského sněmu. Jako jezuita zasvětil celý
život obraně a upevňování katolické víry. V Praze založil kolej, která později splynula s univerzitou.

fialová

Pá

22.

So

23.

Sv. Servul. Žil v 6. století. Od dětství byl těžce ochrnutý, žebral u kostela Svatého Klimenta v Římě. Za
ušetřené peníze se mu podařilo koupit Písmo svaté a on prosil kolemjdoucí lidi, aby mu z něj četli.
Sv. Jan Kentský. Polský kněz, vynikal svými vědomostmi, hlubokou zbožností, láskou k chudým a péčí o
své studenty. Byl přesvědčen o duchovní hodnotě poutí (putoval i do Jeruzaléma). Zemřel r. 1473.

fialová
fialová

Sd 13,2-7.24-25
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
Mal 3,1-4.23-24

Lk 1,57-66

24.

Hle, dítě se nám narodilo, syn je nám dán. Jeho jméno je "podivuhodný rádce, mocný Bůh, věčný otec, 4. neděle
kníže pokoje". (Iz 9,5-6)
adventní

fialová

Mich 5,1-4a
Žid 10,5-10
Lk 1,39-45

Po

25.

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ (Zasvěcený svátek) / Začíná doba vánoční
Kořeny dnešních oslav Vánoc je třeba hledat již v předkřesťanských oslavách zimního slunovratu (např.
Doba
svátky mrtvých v antickém Římě, Saturnálie – oslava Saturna). Ve starém Římě se nakonec oslavy
vánoční
slunovratu ustálily na 25. prosinec. Toto datum jakožto datum narození Ježíše Krista se poprvé
objevuje v Komentáři na Daniela Hippolyta Římského (kolem roku 210).

bílá

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

Út

26.

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka. Jeden z prvních sedmi jáhnů, jejichž posláním bylo zbavit
apoštoly břemene hmotných starostí a spolu s nimi vydávat svědectví evangeliu. Byl ukamenován asi
koncem r. 36. Na místě jeho smrti severně od Damašské brány stojí dnes bazilika.

červená

Sk 6,8-10;7,5460
Mt 10,17-22
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30.

Sv. Evžen

bílá

Ne

31.

Svátek Svaté rodiny Vánoce nám připomínají, že když se Bůh stal člověkem, obklopil se rodinou.
Dnešní den je svátkem všech rodin a má nám připomínat důležitost jednoty v rodině – domácí církvi.

bílá

Ne

Svátek sv. Jana Evangelisty. Vznik Janova evangelia spadá do 90. let 1. století. Konec života strávil
Jan pravděpodobně v Efesu, kde také zemřel ve vysokém věku kolem r. 100.
Svátek sv. Mláďátek betlémských. První mučedníci, kteří z vůle Boží položili život za našeho
spasitele. Jediným dítětem (kromě Ježíše), které uniklo tomuto vraždění, byl sv. Jan Křtitel.
Sv. Tomáš Becket. Arcibiskup v Canterbury. Jako primas Anglie hájil svobodu a práva církve. Tím si
znepřátelil krále a musel utéci do Francie. Po svém návratu byl roku 1170 zavražděn ve své katedrále.

PROSINEC
zasvěcený Vánocům
Země zahalila se do bělostného roucha.
Sta lidí spěchá se svítilnami do ozářeného chrámu Páně, neboť Kristus narodil se nám! Pojďme, pojďme! Klaňme se mu. A vesele zní hlahol zvonů s
vánočními písněmi: Sláva Bohu na
výsostech, pokoj lidem na zemi!
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:

bílá
červená
bílá

1Jan 1,1-4
Jan 20,2-8
1Jan 1,5-2,2
Mt 2,13-18
1Jan 2,3-11
Lk 2,22-35
1Jan 2,12-17
Lk 2,36-40
Sír 3,3-7.14-17
Kol 3,12-21
Lk 2,41-52

Těchlovice: So: 15:00; Arnoltice: So: 14:00
Poznámka 1): dokud nebude dokončena oprava
elektřiny v kostele sv. Kříže, jsou stále veškeré
mše na této straně v kostele sv. Václava!
Poznámka 2): Nejsem si jistá časy bohoslužeb
během Vánoc ve farnosti Děčín, proto se řiďte
ohláškami a případnými dalšími rozpisy!

FARNOST DĚČÍN – PODMOKLY

Půlnoční mše sv.: 16.00 v kostele sv. Františka
22.00 v kostele sv. Františka
22.00 v Těchlovicích (?)
24.00 v kostele sv. Václava
Pořad bohoslužeb nedělní
14:30 kostel sv. Františka - Vánoční koncert
dětského souboru BŘEZIŇÁČEK
17:30 Jílové, kostel Nejsvětější Trojice - Česká
mše vánoční J. J. Ryby (dirigent Miloš Bok)
Mše sv.: 8.00 v kostele sv. Václava (?)
10.00 v kostele sv. Kříže (Česká mše
vánoční J.J.Ryby)
17.00 v kostele sv. Františka
Mše sv.: 8.00 v kostele sv. Františka
18.00 v kostele sv. Kříže
Mše sv.: 17.00 v kostele sv. Františka
18.00 v kostele sv. Kříže
Mše sv.: 17.00 v kostele sv. Františka
18.00 v kostele sv. Václava
Mše sv.: 8.00 v kostele sv. Kříže
17.00 v kostele sv. Františka
Pořad bohoslužeb nedělní
Po večerní mši sv. u Františka – děkovná
pobožnost na závěr roku
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

