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LEDEN 2007 - měsíc zasvěcený Jménu Ježíšovu
DEN

CÍRKEVNÍ SVÁTEK / DALŠÍ INFORMACE
SLAVNOST Matky Boží, Panny Marie. Dogma o božském mateřství bylo ustaveno na koncilu v Efesu (431). Šlo o spor, zda Kristus měl božskou i lidskou přirozenost. Na koncilu byl odsouzen Nestoriův blud, jenž popíral božskou přirozenost, a Panna Maria dostala titul Theotokos, Bohorodička
Památka sv. Basila Velikého a sv. Řehoře Naziánského. Oba jako biskupové hájili víru v Kristovo božství proti ariánům. Basil se seznámil s životem poustevníků v Palestině a Sýrii. Sjednotil
soudobé mnišské stanovy, jeho řeholní pravidla se stala základem pro východní mnišský život.
Sv. Jenovéfa. Žila v 5. st. v Paříži. Nad hrobem sv. Diviše zde nechala vystavět kostel Saint-Denis.
Podle podání svou modlitbou a dobročinností několikrát zachránila Paříž před Huny a Franky.
Bl. Anděla z Foligna. Italská mystička z 13. st., která nejdříve žila přes 40 let v manželství, než se
stala františkánskou terciářkou.
Sv. Telesfor. Papež 2. st.; mimo jiné vydal nařízení o zachovávání postu před Velikonocemi, do
mše svaté zařadil pro některé dny zpěv "Gloria" a zavedl tři mše svaté o svátku Narození Páně půlnoční oslavu narození, jitřní na připomínku pastýřů a další zaměřenou na naše vykoupení.
SLAVNOST Zjevení Páně. Dnes si připomínáme, že Tři králové přinesli malému Ježíškovi dary,
které mu obětovali: zlato označující královskou důstojnost, kadidlo na znamení modliteb a obětí
stoupajících k Bohu a myrhu jako znak člověčenství a náznak pomazání k pohřbu.
Svátek Křtu Páně / Končí doba vánoční. Oslavujeme chvíli, kdy byl Ježíš pomazán na Kněze,
Proroka a Krále, aby mohl veřejně působit. Je to vhodné zakončení celé vánoční doby. Vždyť proto
se Kristus narodil v lidském těle, aby zvěstoval evangelium všem lidem a aby vykonal dílo spásy.
Sv. Severin. Severin přišel za stěhování národů (5. st.) na území dnešního Rakouska. Zde zprostředkovával soužití mezi starousedlickou katolickou menšinou a většinovými germánskými ariány.
Sv. Julián. Spolu se svou manželkou Basiliší, s níž žil panenským životem v řeholním společenství,
pomáhali křesťanům pronásledovaným za císaře Maximina, za což byli zatčeni a umučeni.
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Sv. Agathon. Papež 7. st., který vyzýval na koncilu východní patriarchy, aby se zřekli svých bludů.

zelená

Čt

11.

Ct. Marie Elekta. Karmelitka z Itálie, která byla r. 1656 vyslána do Prahy, kde začala trpět různými
nemocemi a vředy. Zemřela r. 1663. R. 1666 byl její hrob otevřen, a ačkoli šaty byly rozpadlé, tělo
zůstalo neporušené. Je uchováváno vsedě na židli v Praze v klášteře sv. Benedikta na Hradčanech.

zelená

Žid 3,7-14
Mk 1,40-45

Pá

12.

Sv. Probus (Pravoslav). Snad byl mučedníkem za císaře Maximina, chybějí o něm přesnější zprávy.

zelená

So

13.

Sv. Hilarius. Byl biskupem v Poitiers ve 4. st. Ve svých spisech vykládal Písmo a hájil víru v Kristovo božství a Nejsvětější Trojici. Přičinil se, aby v celé Galii zvítězilo učení nicejského sněmu.

zelená /
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Ne

14.

Sv. Sáva Srbský. První arcibiskup samostatné srbské církve (do roku 1219 spadala pod jurisdikci
Ochridu) a nejvýznamnější srbský světec (dnes patron vzdělání).

2. neděle v
mezidobí

zelená

Po

15.

Sv. Pavel Poustevník. Žil ve 4. st. jako poustevník v egyptské poušti. Podle Pavlova příkladu
vznikla r. 1280 v Uhrách poustevnická kongregace paulínů.
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žaltáře

zelená

Út

16.

Sv. Marcel I. Byl papežem ve 3. st. Nově uspořádal duchovní správu a církevní organizaci.

Žid 4,1-5.11
Mk 2,1-12
Žid 4,12-16
Mk 2,13-17
Iz 62,1-5
1Kor 12,4-11
Jan 2,1-12
Žid 5,1-10
Mk 2,18-22
Žid 6,10-20
Mk 2,23-28
Zid 7,1-3.15-17
Mk 3,1-6
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Památka sv. Antonína Velikého. Poustevník ze 3. st. Zprvu bydlel ve skalní jeskyni, později
shromáždil rozptýlené poustevníky a dal jim pravidla pro život v poustevnických osadách.
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Božské mateřství spojuje Pannu Marii s jejím
synem a dle II. Vatikánského sněmu „je Panna Maria pro své zvláštní úkoly a milosti také vnitřně
spojena s církví“. Už sv. Ambrož učil, že Bohorodička je vzorem církve ve víře, lásce a dokonalé
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FARNOSTI DĚČÍN I a PODMOKLY
Mše sv. v kostele sv. Františka v 8.30, 17.30
v kostele sv. Václava v 10.00
v kostele Nejsvětější Trojice v 10.30

Iz 60,1-6
Ef 3,2-3a.5-6
Mt 2,1-12
Iz 40,1-5.9-11
Tit 2,11-14;3,4-7

Lk 3,15-16.2122
Žid 1,1-6
Mk 1,14-20
Žid 2,5-15
Mk 1,21b-28
Žid 2,14-18
Mk 1,29-39

Žid 7,25-8,6
Mk 3,7-12

Víkendová oáza modlitby v Litoměřicích
Pouť do Filipova, mše sv. 4.00
Sobotní památka Panny Marie

jednotě s Kristem. Proto bylo úsilí o obnovení jednoty církve často svěřováno pod její ochranu.
Sv. Márius, Marta a jejich synové. Perská rodina, která připutovala do Říma uctít ostatky apoštolů
a pomáhat pronásledovaným křesťanům. Byli zde krutě umučeni ve 4. st.

Žid 8,6-13
Mk 3,13-19
Žid 9,2-3.11-14
Mk 3,20-21
Neh 8,2-4a.56.8-10
1Kor 12,12-30
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Sv. Fabián. Papež ze 3. st., zemřel mučednickou smrtí začátkem Deciova pronásledování r. 250.

Ne

21.

Památka sv. Anežky Římské. Odmítla se provdat za pohanského mladíka, ten ji odvlekl do nevěstince, kde ji chtěl zneuctít. Když se chystal k činu, padl náhle na zem mrtev, ale Anežka ho opět
modlitbou probudila k životu. Nakonec byla popravena počátkem 4. st; úcta k ní se rychle rozšířila.
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Sv. Vincenc. Španělský prvomučedník, za Diokleciánova pronásledování byl umučen asi r. 304.

3. týden
žaltáře

zelená
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Jer 1,4-5.17-19
1Kor 12,3113,13
Lk 4,21-30
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Sv. Martina. Martina byla mučednicí v Římě ve 3. stol.

zelená

St

31.

Památka sv. Jana Boska. Kněz z Turína, který se zde věnoval opuštěným dětem z rozvrácených
rodin a dělnické mládeži. Pomáhal jim nacházet rovnováhu mezi povinností a svobodou. Jeho výchovný systém byl založen na předcházení chybám a životním omylům mladých lidí. Zemřel r. 1888.

bílá

zelená

Sv. Ildefons. Španělský arcibiskup ze 7. st., významný církevní spisovatel, žák sv. Isidora
Sevillského, ctitel Mariin, po celý život neúnavně hájil Mariino panenství.
Památka sv. Františka Saleského. Byl biskupem v kalvínské oblasti dnešního Švýcarska, bránil
zde katolickou víru. Se sv. Janou Františkou de Chantal založili r. 1610 kongregaci „Sester Navštívení Panny Marie“. Jejím posláním bylo spojovat rozjímání se službou chudým a nemocným.
Svátek Obrácení sv. Pavla. Obrácení sv. Pavla při setkání s Kristem na cestě do Damašku bylo
nejrychlejším a nejvýznamnějším v dějinách. Chtěl sloužit Bohu tak, jak k tomu byl vychován, ke
skutečné službě se však musel obrátit, a to se stalo, když se Krista zeptal: "Co mám dělat, Pane?"
Památka sv. Timoteje a Tita. Timotej byl dlouholetým spolupracovníkem sv. Pavla, byl s ním i při
uvěznění v Římě. Doprovázel ho do Efesu a zůstal tam jako biskup. Titus doprovázel Barnabáše
s Pavlem na apoštolský sněm do Jeruzaléma. Pavel ho pak zanechal na Krétě jako biskupa.
Sv. Anděla Mericiová. V r. 1535 založila řeholní společnost sester voršilek. Ty většinou zůstávaly
ve svých rodinách bez řádového oděvu. Věnovaly se především výchově dívek z lidových vrstev.
Památka sv. Tomáše Akvinského. Nejvýznamnější představitel scholastické filosofie a teologie,
dominikán, studoval pod vedením sv. Alberta Velikého. Odpovědi na všechny otázky hledal v
modlitbě, která naplňovala jeho život. Přes svou vznešenost zůstal vždy poslušným a pokorným
řeholníkem, který nechtěl nic pro sebe a vše konal z lásky k Bohu. Zemřel r. 1274.
Sv. Sulpicius. Galský biskup z 6. st., byl znám svou evangelizační schopností a obracením heretiků
a židů, které vedl k prameni křesťanské víry. Vynikal jako ochránce a sjednotitel.

LEDEN zasvěcený Jménu Ježíšovu
Nový rok chci započít ve jménu Ježíše,
Pána a Spasitele mého. Za Ním, Mistrem
svým, chce kráčeti bolestná duše má. V
jeho Jménu chci chudé podporovati a
zarmoucené těšiti. V Jeho Jménu chci
trpělivě nésti každou úzkost, kterou na
mne Bůh sešle. Požehnej, Ó Pane, úmyslu
mému.
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: 15:30; 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.

zelená

Sobotní památka Panny Marie

Lk 1,1-4;4,14-21

Sobotní památka Panny Marie

Žid 11,32-40
Mk 5,1-20
Žid 12,1-4
Mk 5,21-43
Žid 12,4-7.1115
Mk 6,1-6

3. Čt v měsíci setkání společenství rodin.
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: 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 – modlitební
večer
3. čtvrtek v měsíci od 20:00 – setkání rodin
každý čtvrtek po večerní mši svaté – adorace
každý pátek 18:00 příprava na biřmování
1. pátek fara v Jílovém od 19:00 – setkání
farníků
Setkávání v Jílovém: každý pátek od 20:00 po
rodinách - setkávání (modlitba a rozhovory)

