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BŘEZEN 2007 - měsíc zasvěcený svatému Josefovi
DEN

CÍRKEVNÍ SVÁTEK / DALŠÍ INFORMACE
Sv. Suitbert. Misionář ve Frísku na konci 7. st. Byl vysvěcen na misijního biskupa bez určité
diecéze. Byl ochráncem pronásledovaných a žil asketickým životem.
Sv. Simplicius. Papež z 5. st., celý život bojoval proti monofyzitské herezi. ,,Jestliže není Ježíš Bůh,
nemohl nás vykoupit. Jestliže není člověk, nemohl se postavit na naše místo.“
Sv. Kunhuta. Byla manželkou Jindřicha II. a cele patřila lidu, který se na ni mohl obrátit s každou
prosbou. Ve svém postavení viděla povinnost být strážným andělem císaři i lidu.
2. neděle postní. Proměněný Ježíš nám odhaluje, do jakého tajemství budeme uvedeni při usmíření
(evangelium) a na konci časů (druhé čtení). Obětovaný Kristus je dovršením dávné smlouvy (první
čtení).

čtení
Est 4,17n.p-r.
Mt 7,7-12

FARNOSTI DĚČÍN I a PODMOKLY
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Sv. Teofil (Bohumil). Byl biskupem v Caesareji ve 4. st.
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Sv. Longin. Podle legendy je to ten voják, který Ježíši probodl bok, poté uvěřil a dal se pokřtít.

fialová

Pá

16.

Sv. Heribert. Byl arcibiskupem v Kolíně a kancléřem Oty III. na přelomu 10. a 11. stol.

fialová

So
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Ne
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Po
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Sv. Perpetua a Felicita (Blažena). V r. 203 byly jako katechumenky ve vězení pokřtěny a dosáhly
mučednické koruny. Vzdělaná Perpetua zapisovala události ve vězení až do dne před jejich smrtí.
Doma měla několikaměsíční dítě. Felicitě, její otrokyni, se dva dny před smrtí narodila holčička.
Sv. Jan z Boha. Po zkušenostech z lazaretů 16. st. založil nemocnici, kde bylo pravidlem jednat
s nemocnými podle hygienických zásad, se skutečnými znalostmi a především s opravdovou láskou.
Postupně se k Janovi přidávali další obětaví muži, a tak vznikl řád milosrdných bratří.
Sv. Františka Římská. V těžké době morových epidemií 15. st. podporovala chudé, nemocné a
opuštěné, a za tím účelem také založila ženské řeholní společenství na způsob III. řádu sv.
Benedikta. Když ovdověla, odstěhovala se do tohoto kláštera a stala se v něm představenou.
Sv. Jan Ogilvie. Skotský misionář kalvínského původu, který po svém obrácení tajně působil
v rodné vlasti, kde byl r. 1615 vyzrazen a oběšen.
3. neděle postní. Bůh poslal Mojžíše, aby vysvobodil svůj národ (první čtení). Tyto události jsou
pro nás "poučením" (druhé čtení), protože se plně uskutečňují skrze Ježíšovo pozvání k obrácení
(evangelium).
Sv. Kvirin. Podle legendy byl římským tribunem na přelomu 1. a 2. století.

fialová

fialová

SLAVNOST sv. Josefa Zmiňují se o něm jen evangelisté Matouš a Lukáš při líčení Ježíšova dětství,
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Dan 9,4b-10
Lk 6,36-38
Iz 1,10.16-20
Mt 23,1-12

fialová

Jer 18,18-20
Mt 20,17-28

fialová

Jer 17,5-10
Lk 16,19-31

fialová

Gn 37,3-4.12Mt 21,33-43.

13a. 17b-28
45-46

fialová

Mich 7,14-15.

18-20

3. neděle
postní

fialová

Ex 3,1-8a.13-15
1Kor 10,1-6.10Lk 13,1-9

3. týden
žaltáře

fialová

2Kr 5,1-15a
Lk 4,24-30

fialová

Dan 3,25.34-43
Mt 18,21-35

fialová

Dt 4,1.5-9
Mt 5,17-19
Jer 7,23-28
Lk 11,14-23
Oz 14,2-10
Mk 12,28b-34

Sv. Patricie (Vlasta). Na dnešní den připadají dvě světice téhož jména, jedna Patricie byla panna,
druhá matka rodiny. Legendy o nich se rozcházejí, navíc nejsou historicky podložené J
Sv. Matylda. Manželka krále Jindřicha I., s nímž vychovala pět dětí. Po jeho smrti se věnovala
skutkům blíženecké lásky: pomáhala chudým a trpícím, zakládala kláštery a kostely.

Sv. Patrik. V mládí byl unesen piráty a prodán do otroctví v Irsku. Po 6 letech uprchl, vystudoval
na kněze, stal se biskupem a odešel zpět do Irska hlásat evangelium. Dokázal přizpůsobit svůj apoštolát podmínkám této země, takže obrátil na křesťanství velkou část obyvatelstva. Zemřel r. 461.
4. neděle postní. Syn, který se vzdálil od Otce, přijímá pozvání k obrácení a vrací se domů
(evangelium). Jedině Kristus jej může usmířit s Bohem (druhé čtení) a přivést do otcovského domu
- zaslíbené země -, aby mohl jako Izrael slavit velikonoční svátky (první čtení).

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

Lk 15,1-3.11-32

fialová

Oz 6,1-6
Lk 18,9-14

4. neděle
postní
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Joz 5,9a.10-12
2Kor 5,17-21

4. týden
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Víkendová oáza modlitby v Litoměřicích.

Lk 15,1-3.11-32

2Sam 7,4-5a.
Řím 4,13.16-

12-14a.16
18.22

ostatní zprávy jsou apokryfní. Podle nich pocházel Josef z Nazareta a byl tesařem. Jeho svátek se
začal slavit nejprve na Východě asi v 9. stol., od 10. stol. se objevuje i v kalendářích na Západě.
Sv. Archip. Byl knězem v Kolosách a nazván spolubojovníkem Pavlovým. Bylo mu od něj
připomenuto, aby plnil povinnosti služby, kterou přijal, aby nepolevil v horlivosti, s níž začal.
Bl. Serapion. Byl poustevníkem, pohybujícím se velkou část života mezi lidmi, aby jim slovem i
příkladem tlumočil evangelium a tak je obracel ke Kristu. Z téhož důvodu se z lásky prodával i za
otroka, aby mohl obrátit jinak těžko dostupné duše.
Sv. Epafrodit. Žil v severomakedonském městě Filipy a církevní obcí byl poslán s hmotnou
podporou k Pavlovi do Říma. Tam mu nějakou dobu sloužil a těžce onemocněl. Po uzdravení ho
Pavel poslal zpět s dopisem a povzbuzením. (Flp 2,25-30)
Sv. Turibius z Mongroveja. Arcibiskup z Limy, cítil s domorodými indiány, učil se jejich jazykům a
chránil je před přehmaty Španělů. Většinu času strávil na vizitačních cestách po své diecézi.
Zemřel roku 1606.
Sv. Kateřina Švédská. Dcera sv. Brigity Švédské, odjela do Říma za svou matkou, po její smrti
usilovala o uznání řádu brigitek a svatořečení své matky. Zemřela roku 1381.
5. neděle postní. Každý, kdo se připodobnil Kristu tím, že zemřel hříchu (druhé čtení), se
prostřednictvím odpuštění (evangelium) stává novým stvořením (první čtení). Naším trvalým
úkolem je přijmout nový život a vytrvat v něm: "Jdi, a už více nehřeš" (evangelium).
SLAVNOST Zvěstování Páně. Dnešní slavnost připomíná den, kdy byl anděl Gabriel poslán
k Panně Marii. Ústředním bodem oslavy je tajemství Vtělení věčného Slova, počátek naší spásy.
Proto v těsné blízkosti Velikonoc prosíme, aby se na nás projevila síla vykoupení.
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Mt 1,16.18-21.

fialová
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Sv. Rupert. Hlásal evangelium Avarům a Slovanům (8. st.), zakládal chrámy a kláštery.

fialová

St

28.

Sv. Rogát. Žil někdy v počátcích křesťanství. Je to jeden z 18 mučedníků, kteří položili svůj život
pro víru na římském území v Africe během pronásledování církve Římany.

fialová

Čt

29.

Bl. Ludolf (Slavomil). Saský biskup z 12. st, byl vězněn a zemřel na následky mučení.

fialová

Pá

30.

So

31.

Sv. Jan Klimak. Poustevník, který v samotě v jeskyni strávil přes 40 let. Asi r. 638 se vrátil na Sinaj
a stal se představeným kláštera eremitů, jenž existuje dodnes. Zanechal po sobě vícero duch. spisů.
Bl. Balbína. Podle legend žila ve 2. stol. a byla dcerou římského tribuna Kvirína, s kterým byla pak
umučena pro křesťanskou víru.

Postní doba je výzvou a příležitostí k
obnově našeho života. Je to čas pro
uvědomování si a přiznání Boží velikosti,
krásy a dokonalosti. Je dobou uvědomění
si toho, že jsme stvořeni a obnovováni k
tomuto Božímu obrazu. A proto je tato
doba příležitostí k uvědomování si i naší
velikosti, krásy a dokonalosti - v
závislosti na Bohu, ale i vlastní hříšnosti,
slabosti a nedokonalosti - v životě bez
Boha.
Postní doba je revizí stavby našeho života
- zda stavíme na jediném pevném základu,
či na nejrůznějších písčitých podložích.
Tyto kroky jsou důležité pro otevření
srdce Pánu, našemu jedinému Spasiteli a
Zachránci.
"Nedoufejte v člověka, u něhož není
záchrany. Vrací se do země, když vyjde

jeho dech, tehdy se zhatí všechny jeho
plány. Blaze tomu, kdo má ku pomoci
Boha..." (Žl 146,2-5)

fialová
fialová

Iz 7,10-14
Žid 10,4-10
Lk 1,26-38
Nm 21,4b-9
Jan 8,21-30
Dan 3,1420.91-92.95
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

Těchlovice: So: 15:30; Arnoltice: So:
14:00
FARNOST DĚČÍN – PODMOKLY

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:

24a

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)
Změna programu vyhrazena!

