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CÍRKEVNÍ SVÁTEK / DALŠÍ INFORMACE
liturgie
Památka sv. Alfonse Marie z Liguori. Jako kněz se setkal se s nevědomostí a zanedbaností lidových vrstev, proto založil r. 1732 pro práci mezi nimi kongregaci Nejsvětějšího Vykupitele - redemptoristy. Jako biskup se staral především o zdokonalení kněží a o lidové misie.
Sv. Eusebius. Zvláštní pozornost věnoval kněžím a těm, kdo se připravovali na kněžství. Eusebius
neohroženě hájil víru v Kristovo božství proti ariánům, a byl pro to poslán do vyhnanství r. 355.
Sv. Lydie. Podle podání Skutků apoštolských se nechala tato obchodnice s purpurem ve Filipech
pokřtít i s celou rodinou od sv. Pavla a stala se tak první filipskou křesťankou.

bílá

zelená
zelená

čtení

FARNOSTI DĚČÍN I a PODMOKLY

Ex 34,29-35
Mt 13,44-46
Ex 40,16-21.34-38 1. čtvrtek v měsíci – modlitby za bohoslovce

Mt 13,47-53

a kněze.

Lv 23,1.4-11.1516.27.34b-37

1. pátek v měsíci

Mt 13,54-58

Památka sv. Jana Marie Vianneye. Vyrůstal v době francouzské revoluce, s náboženskými pravdami se mohl seznamovat pouze v rodině, číst a psát se začal učit až v 17 letech. Stal se knězem, většinu
času trávil ve zpovědnici a před svatostánkem. Ročně za ním přicházelo do Arsu až sto tisíc lidí.
Posvěcení římské baziliky Panny Marie. Bazilika Santa Maria Maggiore v Římě je jedním z nej18. neděle v
starších a nejvýznamnějších mariánských kostelů na západě. Bazilika byla přestavěna v letech 432 mezidobí
440 jako památka na koncil v Efezu, kde byl pro Pannu Marii výslovně potvrzen titul Matka Boží.
Svátek Proměnění Páně. Událost Proměnění Páně svědčí o proměňující Boží moci. Petr, Jakub
2. týden
a Jan jsou toho očitými svědky. „A byl proměněn před jejich očima. Jeho šat byl zářivě bílý, jak by
žaltáře
jej žádný bělič na zemi nedovedl vybílit“. Takovéto proměnění je cíl Božího působení mezi lidmi.
Sv. Kajetán. Kněz, jenž založil kongregaci kněží, kteří měli žít v naprosté chudobě a sloužit náboženskému vzdělávání duchovenstva i lidu. Říkalo se jim kajetáni. V r. 1666 se usadili též v Praze.
Památka sv. Dominika. Z pověření Inocence III. se snažil přimět albigenské katary v jižní Francii
k jednotě s katolickou církví. R. 1215 položil v Toulouse základy řádu kazatelů - dominikánů. Tento
řád měl slovem i osobním příkladem a životem v chudobě hlásat návrat k evangeliu.
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže. Docentka židovského původu, jež ve věku 31 let konvertovala ke katolictví. R. 1933 vstoupila na karmel. Před Hitlerovým pronásledováním se uchýlila do
Holandska, kde se rozhodla „obětovat“ spolu se svým a za svůj lid. Zemřela 9.srpna 1942.
Svátek sv. Vavřince. Zpráva o jeho mučení je protkána legendárními prvky, ale už ze 4. st. je doloženo, že před smrtí byl mučen ohněm. Tam, kde byl 10. srpna 258 pohřben, dal Konstantin Veliký
postavit baziliku. Dnešní bazilika ze 13. st. je jednou z pěti římských patriarchálních bazilik.
Památka sv. Kláry. V následování příkladu sv. Františka se ke Kláře brzy připojily další ženy. Pro
přísnost a dodržování naprosté chudoby papežové dlouho váhali s potvrzením její řehole – klarisek.
Sv. Jana Františka de Chantal. Matka čtyř dětí, která po jejich vychování založila v r. 1610 spolu se
svým duchovním rádcem sv. Františkem Saleským kongregaci sester Navštívení Panny Marie. Jejím
původním posláním bylo spojovat rozjímání se službou chudým a nemocným.
Sv. Poncián a Hippolyt. Poncián byl papežem v letech 230-235. Hippolyt se nechal v téže době zvolit
za vzdoropapeže, nakonec však byli oba odsouzeni k nuceným pracím v dolech na ostrově Sardinii.
Před svou mučednickou smrtí vyzval Hippolyt své stoupence k obnovení jednoty.
Památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho. Zorganizoval apoštolské sdružení „Armáda neposkvrněné Panny“a založil centrum tiskového apoštolátu Niepokalanow. R. 1941 byl dopraven do Osvětimi; tam nabídl svůj život za na smrt odsouzeného spoluvězně. Po mučení hladem zde byl usmrcen
SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE. Když papež Pius XII. prohlásil 1. listopadu 1950 za článek víry, že po skončení života „byla neposkvrněná Matka Boží vzata s tělem i duší do slávy nebeské“, potvrdil tím to, co křesťané už odedávna věřili a společně oslavovali dnešního dne při bohoslužbách. Nanebevzetí Panny Marie se postupně stává nejčastějším titulem mariánských kostelů.
Sv. Štěpán Uherský. R. 1000 se stal králem a dostal právo vybudovat církevní správu země. Založil

barva

bílá

zelená

bílá

zelená

Lv 25,1.8-17
Mt 14,1-12

Sobotní památka Panny Marie

Kaz 1,2;2,21-23
Kol 3,1-5.9-11
Lk 12,13-21

Kaple Panny Marie Sněžné - titulární slavnost
Pouť v kostele Panny Marie Sněžné ve Snežné, mše sv. v 11.00.

Dan 7,9-10.13-14
2Petr 1,16-19
Lk 9,28b-36
Nm 12,1-13
Mt 14,22-36
Nm 13,1-2a.25-

bílá

14,1.26-29.34-35

Mt 15,21-28

červená

1Petr 4,12-19
Lk 9,23-26

červená

2Kor 9,6-10
Jan 12,24-26

Nebočady - titulární slavnost

bílá

Dt 6,4-13
Mt 17,14-20

Sobotní památka Panny Marie

19. neděle v
mezidobí

zelená

Mdr 18,6-9
Žid 11,1-2.8-19
Lk 12,32-48

3. týden
žaltáře

zelená

Dt 10,12-22
Mt 17,22-27

červená

Dt 31,1-8
Mt 18,1-5.10.1214

bílá

Zj 11,19a;
12,1.3-6a.10ab
1Kor 15,20-27a
Lk 1,39-56

Arnoltice - titulární slavnost
Výroční posvěcení základního kamene kostela
Povýšení sv. Kříže v Děčíně v roce 1691.

zelená

Joz 3,7-10a.11.

13-17

bílá

Mt 18,21-19,1
Joz 24,1-13
Mt 19,3-12
Joz 24,14-29
Mt 19,13-15
Jer 38,4-6.8-10
Žid 12,1-4
Lk 12,49-53
Sd 2,11-19
Mt 19,16-22

bílá

Sd 6,11-24a
Mt 19,23-30

bílá

Sd 9,6-15
Mt 20,1-16a

10 diecézí, budoval kostely, kláštery a školy; osvobodil ve své zemi otroky; vládl vždy spravedlivě.
Pá

17.

Sv. Mammas. 15 letý pastýř, jenž podstoupil mučednickou smrt za císaře Aureliána kolem r. 270.

zelená

So

18.

Sv. Helena. Matka Konstantina Velikého. Nechala stavět četné kostely a baziliky, nejen v Římě, ale
i ve Svaté zemi. R. 326 prý objevila ostatky sv. Kříže, Trnovou korunu a nástroje Ježíšova umučení.
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Sv. Jan Eudes. Reagoval na potřeby žen, které prožily osobní a sociální těžkosti. V roce 1641 za- 20. neděle v
ložil ve Francii řád Sester Panny Marie milosrdné z útočiště a sekulární institut Společnost vdov.
mezidobí

zelená

Po

20.

Út

21.

St

22.

Čt

23.

Pá

24.

So

25.

Sv. Josef Kalasanský. Kněz, jenž r. 1597 založil v Římě první bezplatnou základní školu v Evropě.
Své spolupracovníky shromáždil v řeholním společenství piaristů r. 1617 (v Mikulově r. 1634).

zelená/
bílá

Ne

26.

Ct. Martin Středa. Polský jezuita, profesor i lidový misionář. V době třicetileté války byl provinciá- 21. neděle v
lem v Čechách a rektorem pražské univerzity. Proces blahořečení ještě není uzavřen.
mezidobí

zelená
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Památka sv. Bernarda. První klášter cisterciácké řehole založil r. 1115 v Clairvaux. Odtud zalo4. týden
žil v průběhu let 68 klášterů. Stál ve středu politického a církevního života 12. st.(křížové výpravy).
žaltáře
Památka sv. Pia X. Papežem se stal r. 1903. Jeho heslem bylo: Všechno obnovit v Kristu. Vyhlásil
reformu církevní hudby, breviáře a misálu, církevního práva a kurie. Rázně zakročil proti nesprávným naukám, zreformoval vyučování katechismu, vybízel k aktivní účasti na slavení liturgie.
Památka Panny Marie Královny. Kristova Matka je oslavena jako „Královna všeho tvorstva“.
Ta, která se při zvěstování nazvala „služebnicí Páně“, zůstala až do konce věrná tomu, co tento
název vyjadřuje. Dokonale dosáhla „královské svobody“, jaká je vlastní Kristovým učedníkům:
Sloužit znamená kralovat!
Sv. Růžena z Limy. Svůj vzor měla ve sv. Kateřině Sienské. R. 1606 vstoupila do III. řádu sv. Dominika, vedla kajícný život za obrácení krajanů a na usmíření za krvavé činy španělských dobyvatelů.
Svátek sv. Bartoloměje. Apoštol, jenž se s Ježíšem setkal díky apoštolu Filipovi. Hlásal evangelium v Indii a v Arménii, kde také podstoupil mučednickou smrt, když z něho zaživa sedřeli kůži.

Památka sv. Moniky. Svou mírností a trpělivostí dosáhla, že její muž rok před svou smrtí přijal 1. týden
křest. Milost obrácení vyprosila i svému synu Augustinovi, do té doby stoupenci manicheismu.
žaltáře
Památka sv. Augustina. Církevní otec, jenž mnoho spisů věnoval nauce o milosti. Mnoho krásných
modliteb je shrnuto v jeho Vyznáních, pečoval též o katechumeny a o obec v městě Hippo, kde se stal
biskupem. Své zdejší sídlo proměnil v klášter s augustiniánskou řeholí.
Památka Umučení sv. Jana Křtitele. Na prahu novozákonní doby sv. Jan Křtitel odmítá mlčet
o zákonu Páně a povolovat ústupky zlu; proto obětí svého života "vydal svědectví spravedlnosti
a pravdě" http://www.kebrle.cz/katdocs/VeritatisSplendor.htm a stal se tak Mesiášovým předchůdcem i v mučednictví (srov. Mk 6,17-29). Z toho důvodu "byl uvržen do temného vězení ten, který
přišel vydat svědectví o světle, a zasloužil si, aby totéž světlo, jímž je Kristus, ho nazvalo zářící a
osvěcující svítilnou... A byl pokřtěn vlastní krví ten, jemuž bylo dáno, aby pokřtil Vykupitele světa."
Sv. Fiakr. Irský poustevník, jenž se v 7. st. usadil poblíž Paříže, kde holí proměnil les v zahradu.

zelená
červená

Sd 11,29-39a
Mt 22,1-14
Zj 21,9b-14
Jan 1,45-51
Rt 2,1-3.811;4,13-17
Mt 23,1-12
Iz 66,18-21
Žid 12,5-7.11-13

Lk 13,22-30

bílá

31.

Tradiční rozloučení s prázdninami a pochod do
Bělé - po mši sv. v 10.00. (Teda asi:-)

Mt 23,13-22
1Sol 2,1-8
Mt 23,23-26

červená

Jer 1,17-19
Mk 6,17-29

Těchlovice – titulární slavnost

1Sol 3,7-13
Mt 24,42-51
1Sol 4,1-8
Mt 25,1-13

Sv. Rajmund. Jako mladý muž vstoupil do řádu mercedářů, který se věnoval vykupování křesťanzelená
ských zajatců v Africe. Nabídl se sám jako rukojmí, aby zachránil několik křesťanů. Zemřel r. 1240.
1. neděli ráno v kostele – dětská mše svatá
Mše svaté ve farnostech excurrendo:
FARNOST DĚČÍN I
1. neděli od 13:45 – pouť do Dolního Žlebu
Ranní chvály jsou Po-Pá v kapli na faře v 7:00
Těchlovice: So: 15:30; Arnoltice: So: 14:00
2. neděle v měsíci od 18:45 – setkání Farní rady
Kostel Povýšení sv. Kříže v Děčíně:
FARNOST DĚČÍN – PODMOKLY
každou neděli od 10:00 do 11:00 – knihovna /
Po, St, Čt: 18:00, Út: 8.00,
Kostel sv. Františka z Asissi v Podmoklech:
čítárna
So: 8:00 kaple P. Marie
Po 8:00; Út 17.00; St 8:00; Čt 17:00; Pá 17:00
každé úterý po večerní mši svaté – večerní
Neděle: 10:00
Neděle 9:00 a 17:30
chvály
1. neděle v měsíci – polská mše sv. v 16:00
Sobota - Bynov : 17:00
každou středu od 18:30 na faře – nácvik zpěvu,
Excurrendo: Kostel Nejsvětější Trojice –
Kostel sv. Václava a Blažeje v Děčíně:
od 19:30 v kostele – modlitební večer
farnost Jílové: Neděle 10:45 hodin
Pátek: 18:00, Neděle: 8:00
3. čtvrtek v měsíci od 20:00 – setkání rodin
Setkávání v Podmoklech
Domov důchodců Kamenická ulice: Pá: 15:00
každý čtvrtek po večerní mši svaté – adorace
Pá

Sobotní památka Panny Marie

1Sol 1,1-5.8b-10

bílá

zelená

Sobotní památka Panny Marie

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)

