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Svátek sv. Tomáše. Podle syrské tradice hlásal Tomáš evangelium v této oblasti. Věřící
syromalabarského obřadu na západním pobřeží Indie si říkají dokonce “křesťané sv. Tomáše”.
Apoštol Tomáš zemřel r. 72 asi v Mailapuru v Indii.
Památka sv. Prokopa. Původně byl slovanským světským knězem, stal se benediktinem a později se
rozhodl pro přísnější život poustevníka v lesní pustině u Sázavy. Založil tam poustevnickou osadu a
r. 1032 i klášter. Zde se pěstovala slovanská bohoslužba až do r. 1096 a opět od r. 1999.
SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE. Pocházeli ze Soluně, odkud byli r. 863 pozváni knížetem
Rostislavem na velkou Moravu. Aby mohli slavit bohoslužby v řeči lidu, jemuž měli hlásat
evangelium, přeložili bohoslužebné knihy a Písmo svaté do slovanského jazyka, ale přitom zavedli
římský ritus. Postarali se také o výchovu svých žáků, aby jejich dílo mělo pokračovatele.
Sv. Marie Gorettiová. V jednom domě s rodinou této dívky bydlel mladík, který se Marii několikrát
pokoušel přinutit, aby mu byla po vůli. Když odmítla, pobodal ji r. 1902 nožem, takže následujícího
dne zemřela v nemocnici v Nettunu. Před smrtí Marie svému vrahovi odpustila a on po odpykání
trestu ve vězení začal žít novým životem jako pomocník v jedné kapucínské ošetřovně.
Sv. Wilibald. Benediktin z Anglie, jenž se stal biskupem v Germánii, aby zde hlásal evangelium (8.st)
Sv. Kilián. Iroskotský misionář, jenž přišel v 7. století do Německa, aby kázal evangelium. Obrátil
14. neděle v
také zdejšího vévodu Gozberta, aby se odloučil od manželky svého bratra, s níž žil. Zuřící žena dala
mezidobí
Kiliána s jeho druhy zabít a jejich těla spolu s posvátným náčiním a evangeliářem zakopat.
Sv. Veronika Giuliani. Sestra klariska, jež nosila na těle stigmata, znamení Kristova utrpení, jež
2. týden
prožívala i ze strany spolusester, které dostaly pokyn, aby s ní zacházely jako s podvodnicí. Teprve
žaltáře
po letech byla její stigmata oficiálně uznána a Veronika byla jmenována r. 1716 dokonce abatyší.
Sv. Amálie (Libuše). Krásná francká šlechtična z 8. st. Svůj život zasvětila Bohu. Kníže Karel
Martell se o ni marně ucházel a teprve když jí zlomil ruku, poznal, jak silná je její láska ke Kristu.
Svátek sv. Benedikta. Po poustevnickém životě v jeskyni přesídlil se skupinou mnichů na Monte
Cassino, kde založil r. 529 klášter a sepsal řeholi, jež se stala základem západního mnišství.
Sv. Jan Qualbert. Výstředný život jeho mládí se radikálně změnil po tom, co jeden Janův příbuzný zavraždil jeho bratra. Jan se stal benediktinem, později založil vlastní vallombrosánský řád. Zemřel r. 1073.
Sv. Jindřich. Římský císař (od r. 1014), který cítil odpovědnost za víru svých poddaných, proto podporoval misijní činnost a reformní hnutí v církvi. Podporoval zakládání klášterů a nových diecézí.
Bl. Hroznata. Pocházel z urozeného českého rodu. Po smrti manželky a syna věnoval své jmění na
založení dvou premonstrátských klášterů - mužského v Teplé r. 1193 a ženského v Chotěšově okolo
r. 1202 a svědomitě se o ně staral. R. 1217 byl nepřáteli zajat a umořen hladem.
Památka sv. Bonaventury. Od r. 1257 byl generálním představeným františkánského řádu. Vedle
15. neděle v
sv. Tomáše je nejvýznačnějším teologem středověku, jeho spisy vynikají neobyčeknou hloubkou.
mezidobí
Papež Řehoř X. ho jmenoval kardinálem a pověřil spoluprací na přípravě II. lyonského sněmu.
Panna Marie Karmelská. Biblické texty oslavují krásu Karmelu. Na této hoře bránil prorok Eliáš
3. týden
čistotu víry vyvoleného národa. Ve 12. století se tam usadila skupina poustevníků. V obláčku
žaltáře
vystupujícím na prosbu Eliáše z moře a přinášejícím spásný déšť spatřovali předobraz Matky Boží.
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FARNOSTI DĚČÍN I a PODMOKLY
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Kaple v Bynovci je zasvěcena Navštívení Panny
Marie - 2.7. je původní den slavnosti

1. pátek v měsíci, příležitost k svátosti smíření a
získání mnoha milostí

Gn 27,1-5.15-29
Poutní mše sv. v kostele sv. Prokopa v Javorech
Mt 9,14-17
Iz 66,10-14c
Gal 6,14-18
Lk 10,1-12.17-20
Gn 28,10-22a
Mt 9,18-26
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Pr 2,1-9
Mt 19,27-29
Gn 44,18-21.23b- 29; 45,1-5
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Bl. Česlav a Hyacint. První polští dominikáni, kteří zakládali kláštery ve své vlasti, v Prusku a
v Pomořanech. Pod polskou provincii spadaly do r. 1301 i české země.
Sv. Emilián. Bulharský mučedník, který zničil modly v pohanském chrámu v době císaře Juliána
Apostaty, přiznal se k svému činu, aby netrpěl nevinný rolník, a nakonec byl vhozen do pece r. 362.
Sv. Makrina. Byla sestrou pozdějších církevních učitelů sv. Basila a sv. Řehoře Nysského, vzorem a
pomocnicí mladších sourozenců. Po smrti ženicha a smrti otce vedla řeholní život, zemřela r. 379.
Sv. Apolinář. Podle legendy přišel do Říma spolu s apoštolem Petrem, který ho pak poslal do
Ravenny, aby tam působil jako biskup. Tam ho strašným způsobem umučili rozzuření pohané.
Sv. Vavřinec z Brindisi. Výborný kazatel, vynikal apoštolskou horlivostí. Na svých misijních cestách
se dostal i do Čech, kde založil r. 1599 první kapucínský klášter u kostela Panny Marie Andělské.
Památka sv. Marie Magdalény. Marie pocházela z Magdaly na západním břehu Tiberiatského
jezera. Od doby sv. Řehoře Velikého ztotožňovala západní liturgie Marii Magdalenu s dalšími
dvěma ženami: Marií, sestrou Lazara a Marty a s nejmenovanou hříšnicí u stolu v domě farizea.
Svátek sv. Brigity. Od sedmi let měla vidění ukřižovaného Ježíše. Už ve 13 letech byla provdána.
Po vychování osmi dětí se stala františkánskou terciářkou. Po smrti manžela měla vidění, v nichž ji
Kristus nazývá svou nevěstou. Dala podnět k založení řádu, který nese její jméno. Zemřela r. 1373.
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Sv. Kristina. Dívka umučená v Itálii ve 4. století vlastním otcem za to, že se stala křesťankou.
Svátek sv. Jakuba. Jeden z nejbližších Ježíšových přátel (spolu s Petrem a Janem), byl přítomen
vzkříšení dcery Jairovy, proměnění na hoře i modlitbě v Getsemanech. Jakub Starší zemřel jako
první z apoštolů: Herodes Agrippa I. jej dal o Velikonocích kolem r. 44 popravit mečem.
Památka sv. Jáchyma a Anny. Jáchyma a Annu známe pouze z apokryfního Jakubova evangelia.
Jáchym byl starším knězem a žil se svou ženou v Jeruzalémě. Jednoho dne odmítl velekněz v chrámu Jáchymovu oběť, protože Jáchym nezplodil potomka. Pokořenému Jáchymovi se pak později
zjevil při polní práci anděl a zvěstoval mu narození dítěte. Také Anna měla toto andělské zjevení.
Sv. Gorazd a druhové. Žáci sv. Cyrila a Metoděje. Po vyhnání z Velké Moravy se uchýlili do
Bulharska, kde založili na území kolem Ochridu středisko slovanské bohoslužby.
Sv. Nazarius a Celsus. Žili v severní Itálii ve 3. století. Nazarius působil jako posel víry a doprovázel
ho mladík Celsus. Oba byli dopadeni a popraveni r. 304 v Miláně.
Památka sv. Marty. Marta se objevuje při vzkříšení bratra Lazara a v sobotu před Květnou nedělí
při hostině v domě Šimona Malomocného. Její památku začali slavit františkáni od r. 1262 osmý den
po svátku Marie Magdaleny, ve středověku často zaměňované s Marií, sestrou Lazara a Marty.
Sv. Petr Chryzolog. Proslavil se svými kázáními, odtud označení Chryzolog – ten, kdo mluví zlatá
slova. Jeho zásadou bylo: “K lidu je třeba mluvit jazykem lidu”. Proti konstantinopolskému bludaři
Eutychovi zdůrazňoval autoritu římského biskupa jako nástupce apoštola Petra. Zemřel r. 451.
Památka sv. Ignáce z Loyoly. Spolu s šesti přáteli se rozhodl zachovávat obvyklé tři řeholní sliby a
buď hlásat evangelium nevěřícím ve Svaté zemi nebo, nebude-li to možné, dát se zcela do služeb
papeže. Po papežském schválení Tovaryšstva Ježíšova r. 1540 se stal prvním generálním
představeným této převratné a moderní řeholní společnosti. Zemřel r. 1556.

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 – polská mše sv. v 16:00
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
Kostel sv. Františka z Asissi v
Podmoklech:
Po 8:00; Út 17.00; St 8:00; Čt 17:00; Pá
17:00

Ex 2,1-15a
Mt 11,20-24
Ex 3,1-6.9-12
Mt 11,25-27
Ex 3,13-20
Mt 11,28-30
Ex 11,10-12,14
Mt 12,1-8
Ex 12,37-42
Mt 12,14-21

zelená

Gn 18,1-10a
Kol 1,24-28
Lk 10,38-42

bílá

Gal 2,19-20
Jan 15,1-8

zelená

Ex 14,21-15,1
Mt 12,46-50

červená

2Kor 4,7-15
Mt 20,20-28

bílá

Ex 19,1-2.911.16-20b
Mt 13,10-17

bílá
zelená /
bílá

Ex 20,1-17
Mt 13,18-23
Ex 24,3-8
Mt 13,24-30

17. neděle v
mezidobí

zelená

Gn 18,20-32
Kol 2,12-14
Lk 11,1-13

1. týden
žaltáře

zelená

Ex 32,15-24.3034
Mt 13,31-35

bílá

Sobotní památka Panny Marie

Sobotní památka Panny Marie

Ex 33,711;34,5b-9.28
Mt 13,36-43

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

každé úterý po večerní mši svaté – večerní
chvály
každou středu od 18:30 na faře – nácvik zpěvu,
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)

