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ČERVEN 2006 - měsíc zasvěcený svátkům svatodušním a Nejsvětějšímu Srdci Páně
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FARNOSTI DĚČÍN I a PODMOKLY

červená

Sir 44,1.9-13
Mk 11,11-25

1. pátek v měsíci

zelená

Sir 51,17-28
Mk 11,27-33

Sobotní památka Panny Marie

breviář
str. 742

bílá

Př 8,22-31
Řím 5,1-5
Jan 16,12-15

1. týden
žaltáře

zelená

CÍRKEVNÍ SVÁTEK / DALŠÍ INFORMACE
liturgie
Památka sv. Justina. Nejstarší křesťanský teolog, který se snažil spojit řeckou platónskou filosofii
s křesťanstvím Zanechal Justin po sobě několik spisů, v nichž podal svědectví o liturgii, katechezi a
o víře ve skutečnou přítomnost Krista pod svátostnými způsobami. Umučen byl kolem r. 165.
Sv. Marcelin a Petr. Marcelin a Petr zemřeli v Římě mučednickou smrtí kolem r. 304. Kat, který
Marcelina a Petra popravil, se později se sám stal křesťanem.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE. "Tys jeden Bůh a jeden Pán se svým jednorozeným Synem a
Duchem svatým. Nejsi s nimi jedna osoba, ale jediné bytí v Trojici. A tys nám zjevil, a my věříme a
vyznáváme, že tvůj Syn a Duch svatý má s tebou tutéž jedinou slávu."
Sv. František Caracciolo. Patřil ke sdružení kněží, kteří si dali za úkol připravovat zločince a
odsouzené na smrt a pečovat duchovně o trestance na galejích (řád Menších řeholních kleriků).
Památka sv. Bonifáce. Misionář a později arcibiskup na území dnešního Holandska a Německa.
Zde položil základy církevní organizace, zřizoval kláštery a nová biskupství. Umučen r. 754.
Sv. Norbert. Zakladatel řádu premonstrátů, který spojuje rozjímavou modlitbu s aktivní službou
duším. Zemřel r. 1134. Norbertovy ostatky byly r. 1627 přeneseny do Prahy na Strahov.
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ Zpočátku se svátek Božího těla slavil bez průvodu s Nejsvětější
svátostí, ten byl zaveden až později. Poprvé se takovéto procesí konalo v Praze roku 1355. Průvod s
Nejsvětější svátostí se ubíral kolem čtyř oltářů vystavěných většinou v rozích náměstí, u každého
oltáře se četl začátek jednoho z evangelií a udělovalo se svátostné požehnání. Později dostal průvod charakter prosebného procesí za příznivé počasí a za ochranu před přírodními katastrofami.
Sv. Medard. Francouzský biskup 5.-6. st. Podle legendy se při silné bouři snesl nad chlapce
Medarda obrovský orel, aby ho svými křídly ochránil před deštěm. (Přímluvce za suché počasí)
Sv. Efrém Syrský. Jáhen, který sám založil teologickou školu, kde všem ukazoval hloubku
křesťanského učení, vykládal Písmo svaté a skládal též texty písní, v nichž přístupnou formou
vštěpoval prostému lidu náboženské pravdy. Byl nazván „harfou Ducha svatého“. Zemřel r. 373.

barva

červená
zelená

breviář
str. 755

Sv. Maxim. Neapolský biskup, který byl za obhajobu nicejského pravověří proti ariánům odsouzen 10. neděle v
k exilu, kde zemřel dříve, než Julián Odpadlík povolil 8.2. 362 exilantům návrat do vlasti.
mezidobí

bílá

Tob 1,3;2,1a-8
Mk 12,1-12
Tob 2,9-14
Mk 12,13-17
Tob 3,1-11a.16Mk 12,18-27
Gn 14,18-20
1 Kor 11,23-26
Lk 9,11b-17

zelená

Tob 11,5-17
Mk 12,35-37

zelená

Tob 12,1.5-15.20
svatoštěpánské kapituly v Litoměřicích, mše sv.
Mk 12,38-44
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950.

výročí

založení

v 10.00, poté další program.

zelená

1Král 17,17-24
Gal 1,11-19
Lk 7,11-17
Sk 11,21b-26;
13,1-3
Mt 10,7-13
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Sv. Anastáz. Kněz z Cordóby. Postavil se proti mohamedánům, vyznal svou víru v Krista a byl sťat r. 853.
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15.

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA Klíčem k správnému pochopení obsahu slavnosti je
výraz "srdce". Není zde použit k označení tělesného orgánu, ani v užším, pro naše vyjadřování
breviář
běžném významu jako sídlo citů. V biblickém jazyce má mnohem širší význam: označuje podstatu
str. 768
předmětu či celkový charakter člověka, jeho vnitřní život; nejen city, ale i paměť, myšlení, jednání.
Srdce je obrazem svobody a lidského svědomí, místem, kde dochází k setkání člověka s Bohem.

bílá

Ez 34,11-16
Řím 5,5-11
Lk 15,3-7

So

16.

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Obsahem památky je radost a přebývání Pána v

bílá

Iz 61,9-11

Svátek sv. Barnabáše. Jméno Barnabáš, „Syn útěchy“, mu dali apoštolové. Písmo o něm říká, že
2. týden
„byl výborný muž, plný Ducha svatého a víry“. Ujal se Pavla po jeho obrácení a podnikl s ním první
žaltáře
misijní cestu. Svého příbuzného Marka vzal na Kypr, kde byl židy r. 61 ukamenován.
Sv. Jan z Fakunda / sv. Onufrius. Žil 60 let jako poustevník v egyptské poušti ve 4. stol. Onufrius je
považován za jediného otce pouště, jemuž je připisován na Západě vlastní kult.
Památka sv. Antonína z Padovy. Odešel hlásat evangelium do Afriky, poté kázal po celé Itálii a
jižní Francii, na jeho kázání přicházely tisíce lidí. Rok po své smrti byl prohlášen za svatého (1232)

17a

červená
zelená
bílá
zelená

2Kor 1,18-22
Mt 5,13-16
2Kor 3,4-11
Mt 5,17-19
2Kor 3,15-4,6
Mt 5,20-26

První svaté přijímání dětí v kostele sv. Františka
při mši sv. v 9:00, ve 14:00 grilování na faře.

Obec Kámen (dříve Heidestein) je zasvěcena sv.
Antonínovi.

Řím 5,5-11
Lk 2,41-51

Mariině srdci, evangelium klade důraz na důvěru a odevzdanost Bohu, na přijetí Boží vůle celým srdcem, v kterém máme jako Maria uchovávat vše, i to, čemu v dané chvíli nejsme schopni porozumět.
Sv. Řehoř Barbarigo. Italský biskup ze 17. století. Původně byl diplomatem, podílel se na dosažení
11. neděle v
Vestfálského míru. Byl zapsán do "Rady moudrých". Jeho touhou však byla jen moudrost
mezidobí
pocházející od Boha. Stal se knězem a nakonec i kardinálem. Zemřel s pověstí svatosti r. 1697.
3. týden
Sv. Marina.
žaltáře
Sv. Jan Nepomuk Neumann. Narodil se v Prachaticích. Po vystudování teologie odjel do Ameriky,
kde působil jako misionář a stal se biskupem ve Filadelfii. Zemřel na celkové vyčerpání r. 1860.
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Památka sv. Aloise Gonzagy. Byl nejstarším synem z šlechtického rodu, ale zřekl dědičných práv a
vstoupil k jezuitům. Při ošetřování nemocných morem se nakazil a zemřel r. 1591 v Římě.

bílá

Pá

22.

Sv. Jan Fisher a Tomáš More. Byli společně odsouzeni pro velezradu a zemřeli mučednickou smrtí r.
1535, protože odmítli podepsat prohlášení proti nerozlučitelnosti manželského svazku a uznat
svrchovanost krále Jindřicha VIII. nad církví. První byl biskupem, druhý lordem kancléřem.

zelená

2Kor 11,18.21b - Ostatky sv. Severina byly přeneseny po požáru v
30
roce 1688 do kostela Povýšení sv. Kříže v
Mt 6,19-23
Děčíně, kde jsou dodnes.

So

23.

zelená

2Kor 12,1-10
Mt 6,24-34

Kněžské svěcení v katedrále sv. Štěpána v 10:00.

Ne

24.

bílá

Iz 49,1-6
Sk 13,22-26
Lk 1,57-66.80

Farnost Děčín I. – první svaté přijímání dětí
(budou-li jaké?) na mši v 10.00.
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Gal 2,16.19-21
Lk 7,36-8,3

zelená

2Kor 6,1-10
Mt 5,38-42
2Kor 8,1-9
Mt 5,43-48
2Kor 9,6-11
Mt 6,1-6.16-18
2Kor 11,1-11
Mt 6,7-15

zelená
zelená

Sv. Josef Cafasso. Kněz, který pomáhal Donu Boscovi v zakládání jeho kongregace. Pak se věnoval
hlavně pastoraci ve věznicích, proto měl přezdívku „kněz šibenic“. Zemřel r. 1860 ve věku 49 let.
SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE. Jan Křtitel je kromě Panny Marie jediný světec, jehož
(12. neděle
narození se v liturgii oslavuje. Od 5. st. se tento den připomínal šest měsíců před narozením Ježíše
v mezidobí)
Krista. Jan byl už před svým narozením naplněn posvěcující milostí při setkání P. Marie s Alžbětou
Ct. Ivan. První poustevník v Čechách na přelomu 9. a 10. st., jehož existence je doložena. Byl po- 4. týden
chován ve své poustevně, u níž později vznikla kaple a benediktinský klášter Svatý Jan pod Skalou.
žaltáře
Sv. Jan a Pavel. Byli ve 4. století v Římě úředníky v paláci dcery Konstantina Velikého. Když zemřela, odmítli sloužit novému panovníkovi a chtěli sloužit jen Kristu, proto je král nechal zavraždit.
Sv. Cyril Alexandrijský. Byl jedním z největších teologů a exegetů křesťanského Východu. Bojoval
proti bludům (nestorianismu, který tvrdí, že Kristus byl pouhým člověkem) a za vyhlazení pohanství
všemi prostředky a s takovou prudkostí, že mu to někteří jeho součastníci vyčítali. Zemřel r. 444.
Památka sv. Ireneje. Biskup ze Smyrny, který ve svém hlavním spise „Adversus haereses - Proti
bludným naukám“ hájil Irenej oprávněnost církevní tradice a hierarchie. Velmi též přispěl
k usmíření sporu o den slavení Velikonoc. zemřel kolem r. 200 pravděpodobně mučednickou smrtí.
SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA. Bůh je učinil sloupy církve, aby utvrzovali její víru: Petr stál v čele
těch, kdo vyznali Krista, a shromáždil první obec věřících ze synů Izraele; Pavel ukázal, co znamená
v Krista věřit, a stal se učitelem národů. Podle milosti, kterou jim Pán dal, oba pracovali na jednom
díle a přijali korunu spravedlnosti.
Sv. prvomučedníci římští. Po požáru města Říma v r. 64 dal císař Nero popravit velké množství
křesťanů. Tito křesťané byli umučeni různým způsobem většinou v Neronově cirku.

FARNOST DĚČÍN I

FARNOST DĚČÍN – PODMOKLY

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

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

zelená

Gn 12,1-9
Mt 7,1-5

zelená

Gn 13,2.5-18
Mt 7,6.12-14

zelená

Gn 15,1-12.1718
Mt 7,15-20

červená

Gn 16,1-12.1516
Mt 7,21-29

červená

Sk 12,1-11
2 Tim 4,6-8.1718
Mt 16,13-19

Víkendová oáza modlitby v Litoměřicích.

zelená

Gn 18,1-15
Mt 8,5-17

Sobotní památka Panny Marie

každou neděli od 10:00 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)
Charakter prvních týdnů tohoto období určují
především tři významné slavnosti Páně: Nejsvětější
Trojice, Těla a krve Páně a Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova. Druhé dvě z různých pohledů přibližují
velké tajemství naší víry, tajemství našeho
vykoupení: eucharistie, svátostné Kristovy oběti,
přítomnosti a pokrmu, a Boží vykupitelské lásky,
jejímž znamením je Kristovo srdce obětované za
hříchy světa

