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KVĚTEN 2007 - měsíc zasvěcený Panně Marii
DEN

CÍRKEVNÍ SVÁTEK / DALŠÍ INFORMACE
Dělník sv. Josef. Sv. Josef pracoval jako nazaretský tesař pro Ježíše v jeho důvěrné blízkosti.
Josefova dílna vrhá nové světlo na důstojnost práce. Člověk se v práci nejen realizuje, ale je to
zároveň i služba bližnímu, společnosti a tím i Kristu.
Památka sv. Atanáše. Hájil statečně a vytrvale víru v Kristovo božství, jak bylo vyloženo na koncilu v Niceji, proti stoupencům bludaře Aria. Ani šikanování ze strany císaře, ani ustrašenost ostatních biskupů, ani několikrát opakované vyhnanství nezlomilo Atanášovo odhodlání. Zemřel r.373
Svátek sv. Filipa a Jakuba. Filip pocházel z Betsaidy a patřil mezi učedníky sv. Jana Křtitele. Byl
jedním z prvních, kdo šli za Ježíšem. Známe jej především z Janova evangelia. Sv. Jakub Alfeův,
jeden ze Dvanácti, o němž nic bližšího nevíme, pravděpodobně není autorem novozákonní epištoly.
Sv. Florián. V dnešním Rakousku za Diokleciánova pronásledování pomáhal uvězněným křesťanům
a chystal jejich útěk. Ten byl však odhalen a Florián vhozen do řeky s mlýnským kamenem na krku.

liturgie

barva

čtení

4. týden
žaltáře

bílá

Gn 1,26-2,3
Mt 13,54-58

bílá

Sk 12,24-13,5a
Jan 12,44-50

červená

1Kor 15,1-8
Jan 14,6-14

bílá

Sk 13,26-33
Jan 14,1-6
Sk 13,44-52
Jan 14,7-14

Út

1.

St

2.

Čt

3.

Pá

4.

So

5.

Sv. Gothard. Benediktinský opat, v Bavorsku realizoval reformu podle vzoru Cluny. Zemřel r. 1038.

Ne

6.

5. neděle velikonoční.
Sv. Jan Sarkander. Farář z Holešova, který byl za stavovského povstání r. 1618 obviněn z velezrady, zatčen a v olomouckém vězení vyslýchán útrpným právem, přičemž ho soudci nutili k prozrazení
zpovědního tajemství. Jan zemřel r. 1620 na následky trojího mučení v Olomouci, kde je pochován.

5. neděle
velikoniční

bílá

Sk 14,21b-27
Zj 21,1-5a
Jan 13,31-33a.
34-35

Po

7.

Sv. Benedikt II. Papež ze 7. století, velký znalec a vykladač Bible a expert na liturgické zpěvy.

1. týden

bílá

Sk 14,5-18
Jan 14,21-26

8.

bílá

Sk 14,19-28
Jan 14,27-31a

St

9.

Panna Maria, Prostřednice všech milostí. Panna Maria, od věčnosti určená za Matku Božího
Slova, spolupracovala jedinečným způsobem při Spasitelově díle na obnově nadpřirozeného života
v lidských duších a stala se v řádu milosti naší matkou.
Sv. Hermas. Říman, jejž sv. Pavel pozdravuje ve svém listě (Ř 16,14). Pravděpodobně autor prvokřesťanského spisu Pastýř Hermův. Pojednává v něm o víře, o Církvi, o křesťanských ctnostech.
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Út

bílá
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10.

Pá

11.

Sk 15,1-6
Jan 15,1-8
Sk 15,7-21
Jan 15,9-11
Sk 15,22-31
Jan 15,12-17
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17.

bílá

Sv. Isidor. Španělský rolník z 12 st, jehož život provázely mnohé zázraky, které pokračovaly i po jeho smrti.
Sv. Ignác z Láconi. Kapucínský mnich z 18. st., který přes 45 let trpělivě chodil jménem kláštera
žebrat, byl vždy přívětivý a skromný a všichni si jej kvůli jeho pokoře oblíbili.
Sv. Pankrác, Sv. Nereus a Achilleus. Všichni jsou mučedníky z doby Diokleciánova
pronásledování, Nereus a Achilleus byli vojáky, Pankrác čtrnáctiletý chlapec.
6. neděle velikonoční.
Sv. Ondřej Hubert Fournet. Francouzský farář, spoluzakladatel kongregace „Křížových sester od
sv. Ondřeje“, které se staraly o chudé a nemocné. Zemřel r. 1834.
Svátek sv. Matěje. Matěj byl zvolen za apoštola místo Jidáše. Podle vyprávění o této volbě ve
Skutcích chodil Matěj s apoštoly po celou dobu od počátku až do Ježíšova nanebevstoupení.
Sv. Žofie. Mladá Římanka, jež podstoupila mučednickou smrt za Diokleciánova pronásledování.
Svátek sv. Jana Nepomuckého. Generální vikář arcibiskupa Jana z Jenštějna, hájil svobodu a
nezávislost církve proti zvůli krále Václava IV., zatímco král se snažil ovládnout církev v Čechách a
získat na svou stranu část vyššího duchovenstva. Jan byl umučen r. 1393, svatořečen r. 1729.
SLAVNOST Nanebevstoupení Páně. Ježíš sedí po pravici Otcově. Místo po pravici je nejčestnější,
nejvýraznější a jedinečné. A to je pro člověka velice důležité: Jeden z nás je proměněn a je u Boha
Otce. Ježíš říká: “Jdu, abych vám připravil místo.” Ježíš s námi tedy počítá. Jestliže k němu patříme, připravuje toto místo i nám! Vždyť přece “máme své občanství v nebesích, odkud očekáváme
Spasitele, Pána Ježíše Krista. On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy...”

bílá
bílá

6. neděle
velikoniční
2. týden
žaltáře

FARNOSTI DĚČÍN I a PODMOKLY
Výlet do Svojkova, odjezd z východního
nádraží v 9.56 (více Karel Stein a Jaruška
Skřivánková)

Jejich společný svátek souvisí s přenesením
jejich ostatků a hlavně s posvěcením římské
basiliky Dvanácti apoštolů 1.5. 570.
1. pátek v měsíci

Modlitba a poděkování za ochranu Panny Marie
u mariánského sloupu na Jalůvčí v 15:00.

Toto Mariino mateřství trvá nepřetržitě v plánu
milosti až do věčného zakončení spásy všech
vyvolených.

bílá

Sk 16,1-10
Jan 15,18-21

bílá

Zj 21,10-14.22-23

červená

Sk 1,15-17.20-26 Začínají tzv. Křížové dni (dříve prosebná
Jan 15,9-17
procesí do polí na všechny čtyři světové strany).
Sk 16,22-34
Jan 16,5-11

Adorační den u sv. Václava???

Sk 15,1-2.22-29
Jan 14,23-29

bílá
červená

Řím 8,31b-39
Mt 10,17-22

bílá

Sk 1,1-11
Ef 1,17-23
Mk 16,15-20

Poutní mše sv. v kapli sv. Jana Nepomuckého
v Chrástu v 18:00 (celebruje otec biskup Posád)
Zasvěceny kostel ve Hřensku a kaple v Dobrné
Dříve se po evangeliu Kristův obraz či socha
vytahovaly vzhůru ke klenbě kostela, na věřící
někdy z výše padalo kvítí či zrní symbolizující
Kristovo požehnání lidem. Také se konala procesí (Ježíšova cesta na Olivetskou horu).

Pá
So

18.
19.

Sv. Jan I. Papež, který zemřel na následky věznění ariánským císařem Theodorichem r. 526.

bílá

Sv. Petr Celestýn. Poustevník, který byl r. 1294 zvolen papežem, nechtěl však tuto hodnost přijmout
a vydal konstituci o tom, že papež smí odstoupit ze své funkce, načež jí ihned sám využil.
7. neděle velikoniční
Sv. Klement Maria Hofbauer. Nechtěl přijmout zásady módního osvíceneckého josefinismu
přelomu 18. a 19. st., podle nichž se měla církev stát nástrojem v rukou panovníka. Na sklonku
života r. 1820 Klement přece jen dosáhl souhlasu k působení redemptoristů na rakouském území.

Ne

20.

Po

21.

Sv. Ondřej Bobola. Žil v 16. - 17. století. Je patronem za jednotu východní a západní církve.

Út

22.

Sv. Julie. Jako otrokyně byla na Korsice r.439 při vpádu Vandalů ukřižována po vzoru svého Pána.
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velikoniční
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žaltáře

bílá
bílá

Sv. Jan Křtitel de Rossi. Italský kněz trápený epileptickými záchvaty, který pečoval o chudé a
nemocné, navštěvoval odsouzence ve věznicích a rozdal všechno své jmění. Zemřel r. 1764.
Sv. Vincent Lerinský. Vzdělaný Gal, který se dal zlákat tvrdým vojenským životem i s jeho pýchou.
Pak se změnil v pokorného řeholníka a vydal knihu na výstrahu proti kacířům. Zemřel asi r. 450.
Sv. Řehoř VII. Byl sekretářem pěti papežů, až se sám stal r. 1073 papežem. Bojoval obzvlášť proti
laické investituře a zastával záměr jasné odluky církve od státu zejména bulou „Dictatus papae“.
Památka sv. Filipa Neriho. R 1536 založil v Římě společnost pro pomoc chudým a nemocným
„Oratorium Boží lásky“, skrze niž věnoval velkou péči mladým lidem (kongregace oratoriánů).
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. V den Letnic se splnil slib, který dal Pán Ježíš, totiž že sešle
svého Ducha. V ten den se plně zjevila Nejsvětější Trojice a Království, které ohlašoval Kristus, se
otevřelo pro ty, kteří v něho věří a dají se pokřtít. To znamená, že vírou v Ježíše Krista a žízní po
Duchu svatém Ho může dostat každý věřící. Duch je vylit na všechny lidi a může působit i mimo
církev. Svátek jeho seslání na apoštoly je oslavou velikosti a univerzální šíře jeho působení, která
přesahuje všechny lidské dimenze.
Sv. Emil

zelená

Sv. Maximin. Byl horlivým obráncem víry ve 4. st. Má zásluhu, že se západ nestal ariánským, jak o
to císařův dvůr usiloval.
Svátek sv. Zdislavy. Vychovala čtyři děti, byla oporou svému křesťanskému manželovi při
kolonizaci severních Čech a nezvykle obětavě a velkoryse pomáhala všem potřebným na svém
panství hmotně i duchovně. Díky své matce, rodem Italce, znala nové duchovní proudy, a proto
podporovala stavbu dominikánských klášterů v Jabloném a v Turnově.
Svátek Navštívení Panny Marie. Máme před očima Mariinu věrnost Božímu plánu. Mariin spěch
do hor k starší příbuzné, která také čeká syna, se kterým má Bůh svůj plán. Mariiným důvodem je
jen srdce překypující láskou. Láska nepočká, láska se chce dávat, chce sloužit. A Maria se stala
nositelkou zdroje Lásky v duchu i ve svém lůně.

K častým a oblíbeným mariánským symbolům
patřily zejména ve středověku nejrůznější květiny; s některými se dodnes setkáváme v křesťanských modlitbách či písních. Pravděpodobně právě tato symbolika zapříčinila, že měsíc
květen, kdy "všechno rozkvétá", začal být v
lidové zbožnosti spojován s Pannou Marií, až
se všeobecně vžil jako mariánský měsíc.
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
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
FARNOST DĚČÍN – PODMOKLY

bílá

4. týden
žaltáře

Sk 18,9-18
Jan 16,20-23a
Sk 18,23-28
Jan 16,23b-28
Sk 7,55-60
Zj 22,12-14.1617.20
Jan 17,20-26
Sk 19,1-8
Jan 16,29-33
Sk 20,17-27
Jan 17,1-11a
Sk 20,28-38
Jan 17,11b-19

bílá

Sk 22,30;23,6-11

bílá

Sk 25,13b-21
Jan 21,15-19

bílá

Sk 28,16-20.31
Jan 21,20-25

červená

Sk 2,1-11
1Kor 12,3b7.12-13
Jan 20,19-23

zelená

Víkendová oáza modlitby v Litoměřicích.

Divadelní představení Odpusť, Natašo! v 11:00
v kostele sv. Václava a Blažeje.
Adorační den farnosti Podmokly. V kostele bude
vystavena Nejsvětější Svátost od 8:00 do 17:00.

Jan 17,20-26

Hlavní pouť ke sv. Paní Zdislavě v Jablonném v
Podještědí. Více na http://www.zdislava.cz/

Sir 17,20-28
Mk 10,17-27
Sir 35,1-15
Mk 10,28-31

bílá

Sir 36,1-2a.56.13-19
Mk 10,32-45

bílá

Sof 3,14-18
Lk 1,39-56

Kostel sv. Františka z Asissi v Podmoklech:
Po 8:00; Út 17.00; St 8:00; Čt 17:00; Pá 17:00
Neděle 9:00 a 17:30
Sobota - Bynov : 17:00
Excurrendo: Kostel Nejsvětější Trojice –
farnost Jílové: Neděle 10:45 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 10:00 do 11:00 – knihovna /
čítárna

Navštívení Panny Marie je zasvěcena kaple
v Bynovci (slavnost tradičně 2.7.) a též
severočeská střední oáza Ain Karim J
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)

