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CÍRKEVNÍ SVÁTEK / DALŠÍ INFORMACE
Slavnost VŠECH SVATÝCH. Jde o společnou slavnost lidí, kteří již vstoupili do „nebe“, to znamená
1. do stavu svrchovaného a konečného štěstí ve společenství s Bohem a se všemi, kteří jsou spojeni
s Kristem, který svou smrtí a zmrtvýchvstáním nebe „otevřel“.
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Dnešní památka je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě
nejsou dokonale připraveni na věčné přebývání v Boží blízkosti a jsou ve fázi „očišťování“. Církev –
2.
s odvoláním na některé biblické texty – nazývá toto konečné očišťování „očistcem“. Modlitba za
zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše.
Sv. Martin de Porres. (Patron: sociální spravedlnosti, chudých, proti soužení s myšmi a krysami, za
3. rasovou snášenlivost, mulatů, míšenců, černochů, kadeřníků, garderobiérů, Peruánců, veřejného
školství a vzdělávání, zdravotnictví, televizního vysílání. Atributy: tmavá pleť, vlasy jako černoch)
Památka Sv. Karla Boromejského. (Patron: biskupů, duchovních vůdců, katechetů, seminářů, proti
4. zažívacím potížím. Atributy: monstrance, kříž nebo lebka v ruce, velký zahnutý nos, provaz kolem
krku na znamení kajícnosti, v kardinálském oděvu a bos, ošetřuje nemocné morem)
Sv. Zachariáš a Alžběta. (Patronka: nastávajících matek, těhotných žen. Atributy: starší žena se
5.
zahalenou hlavou, u nohou může mít malého Jana Křtitele s beránkem, většinou se vítá s P. Marií)
Sv. Leonard (Linhart). (Patron: sedláků, stájí, dobytka a koní, zámečníků, kovářů, vozků, nosičů,
6. bednářů, obchodníků s ovocem a horníků; šestinedělek a za dobrý porod; zajatců; proti bolestem
hlavy a duševním chorobám. Atributy: mnišský oděv, berla, řetěz, okovy, kláda na nohy, zajatci)
Sv. Wilibrord. (Patron: proti padoucnici, kožním nemocem a škubání. Atributy: pod jeho berlou
7.
tryská pramen, nese dítě; model kostela)
Sv. Gottfried (Bohumír). (Patron: proti otravě jedem, proti bouřce a požáru. Atributy: je zobrazován
8.
jako biskup s mrtvým psem u nohou)
Svátek Posvěcení lateránské baziliky. Lateránská bazilika v Římě je katedrálním kostelem papeže
9. jako římského biskupa. Její zvláštní postavení charakterizuje nápis na bráně: Mater et caput omnium
ecclesiarum Urbis ac Orbis (Matka a hlava všech kostelů hlavního města a celého světa).
Památka sv. Lva Velikého. (Patron: hudebníků, pěvců a varhaníků. Atributy: drak symbolizující
10.
mocnosti temna; papež s tiarou, křížem, nebo mu Svatý Petr předává pallium)
Památka sv. Martina z Toursu. (Patron: vojáků, jezdců, kovářů, krejčích, hlasatelů, hoteliérů,
11. mlynářů, vinařů, pastýřů, hostinských, cestujících, chudáků a žebráků, zajatců, abstinentů, domácích
zvířat a hus, proti vyrážce, hadímu uštknutí a růži, za úrodu na polích)
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FARNOST DĚČÍN I a PODMOKLY

bílá

Zj 7,2-4.9-14
1Jan 3,1-3
Mt 5,1-12a

Mše sv. v kostele sv. Františka v 17:30

(31. neděle
v mezidobí)

fialová

Mdr 3,1-9
Řím 8,14-23
Mt 25,31-46

Bohoslužby na hřbitovech:
v 16:00 na Folknářích
v 15:00 na Škrabkách
V 17:30 společná modlitba na Mariánské louce

3. týden
žaltáře

zelená

Flp 2,1-4
Lk 14,12-14

bílá

Flp 2,5-11
Lk 14,15-24

zelená

Flp 2,12-18
Lk 14,25-33

zelená

Flp 3,3-8a
Lk 15,1-10

zelená
zelená

Flp 3,17-4,1
Lk 16,1-8
Flp 4,10-19
Lk 16,9-15

1. pátek v měsíci
Sobotní památka Panny Marie

(32. neděle
v mezidobí)

bílá

Ez 47,1-2.8-9.12
1Kor 3,9c-11.16- 17
Jan 2,13-22

4. týden
žaltáře

bílá

Tit 1,1-9
Lk 17,1-6

bílá

Tit 2,1-8.11-14
Lk 17,7-10

St

12.

Památka sv. Josafata. Patron: Ukrajiny; proti vraždě, proti pomluvám. Atributy: sekyra (v hlavě)

červená

Tit 3,1-7
Lk 17,11-19

Čt

13.

Sv. Anežka Česká. (Patronka: Čech, nemocných, chudých a trpících. Atributy: model kostela, bývá v
řeholních šatech s korunkou, někdy má odložený královský šat a korunu; u nohou ubožáka; ošetřuje
nemocné; uděluje almužnu; sytí hladové)

bílá

Kol 3,12-17
Mt 25,31-46

Pá

14.

Sv. Mikuláč Tavelič

zelená

So

15.

Sv. Albert Veliký. (Patron: studentů; laborantů a zdravotních techniků, horníků, teologů,
přírodovědců, filosofů, vědců. Atributy: dominikánský biskup s knihou na pulpitu)

zelená

Ne

16.

Sv. Markéta Skotská, sv. Gertruda

33. neděle v
mezidobí

zelená

Po

17.

Památka sv. Alžběty Uherské. (Atributy: almužna, růže, žebrák, džbán)

1. týden
žaltáře

bílá

2Jan 4-9
Lk 17,26-37
3Jan 5-8
Lk 18,1-8
Př 31,10-13.191Sol 5,1-6
Mt 25,14-30
Zj 1,1-4;2,1-5a
Lk 18,35-43

Sobotní památka Panny Marie
20.30-31

Út
St

Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla. Slavení památky jejich posvěcení je připomínkou
významu obou apoštolů pro celou církev.
Sv. Mechtilda. (Patronka: slepých, proti očním nemocem, mystiků. Atributy: v oděvu cisterciaček, u
19.
sebe má většinou knihu, na níž sedí holubice)
18.

Čt

20.

Pá

21.
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Sv. Felix z Valois.

zelená
zelená
zelená

Památka Zasvěcení P. Marie v Jeruzalémě. Připomínka Panny Marie jako vzoru života zcela
zasvěceného Bohu, Panna Maria jako živý Boží chrám.
Památka sv. Cecílie. (Patronka: hudebníků, zpěváků, hudebních skladatelů, básníků, výrobců
22.
hudebních nástrojů. Atributy: ve sboru pannen - mučednic, od 19. století s hudebními nástroji)
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE. Tento svátek vyhlásil v roce 1925 ve své encyklice Quas primas
papež Pius XI. Poprvé se slavil na poslední říjnovou neděli roku 1926. Piux XI. chtěl tímto svátkem 34. neděle v
23.
zdůraznit, že státní správa nemá právo rozhodovat o záležitostech, které přísluší Bohu – tj. především mezidobí
v oblasti etiky a důstojnosti člověka.
2. týden
24. Památka sv. Ondřeje Dung-Laca a druhů.
žaltáře
Sv. Kateřina Alexandrijská. (Patronka: apologetů, lidí pracujících s koly, archivníků, advokátů,
obhájců, právníků, umírajících, učitelů, dívek, brusičů nožů, knihovníků, panen, mechaniků,
25.
mlynářů, zdrav. sester, starých panen, filosofů, hrnčířů, kazatelů, učenců, badatelů, školních dětí,
písařů, přadlen, stenografek, sekretářek, studentů, koželuhů, teologů, soustružníků)

bílá
červená

bílá

zelená

Zj 14,14-20
Lk 21,5-11

zelená

Čt

27.

Sv. Virgil

zelená

Pá

28.

Sv. Mansuet (Miloslav)

zelená

So

29.

Sv. Saturnin. (Patron: proti bolestem hlavy a závratím, proti moru, proti smrtelné úzkosti a za
dobrou hodinu smrti; proti soužení s mravenci. Atributy: biskup vlečený býkem)

zelená

Ne

1. neděle adventní. Adventní věnec je od nepaměti symbolem vítězství a královské důstojnosti. I
Bible mluví o věnci jako o projevu úcty, radosti a vítězství. Adventní věnec je holdem tomu, kdo je
očekáván, a kdo zároveň již přichází jako vítěz, jako král a osvoboditel: Ježíš Kristus. Rozlévající se 1. neděle
30.
světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je adventní B
"Světlo světa". Každému, kdo věrně a s láskou vyhlíží příchod Páně, bude předán věnec
spravedlnosti, vítězný věnec života.

FARNOST DĚČÍN I

1Kor 15,20-26.28

Zj 14,1-3.4b-5
Lk 21,1-4

Sv. Silvestr

Ranní chvály jsou Po-Pá v kapli na faře v 7:00
Kostel Povýšení sv. Kříže v Děčíně:

Koncert souboru Solideo, kostel sv. Františka.

Ez 34,11-12. 1517

červená

26.

Po, St: 18:00, Út, Čt, 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: Ne: 14:00
1. so v měsíci pouť do Hor. Police, mše sv.: 10:45
2. so v měsíci dopolední úklid v kostele sv.
Václava a Blažeje,
3. so úklid v kostele sv. Kříže
3. čt v měsíci setkání společenství rodin.

Sobotní památka Panny Marie

Mt 25,31-46

St

LISTOPAD zasvěcený duším v očistci
Smilujte se nade mnou alespoň vy,
přátelé moji, nebo ruka Páně dotkla se
mne! Tak volal Job v bolesti své. Větší
bolesti nežli on trpí duše v očistci. I ony
volají s Jobem k nám, abychom jim
pomohli. Když ony pomoci si nemohou,
pracujme za ně my, pracujme modlitbou,
almužnou, postem, mší svatou! Amen.

Zj 3,1-6.14-22
Lk 19,1-10
Zj 4,1-11
Lk 19,11-28
Zj 5,1-10
Lk 19,41-44
Zj 10,8-11
Lk 19,45-48
Zj 11,4-12
Lk 20,27-40

fialová

Zj 15,1-4
Lk 21,12-19
Zj 18,1-2.2123;19,1-3.9a
Lk 21,20-28
Zj 20,1-4.1121,2
Lk 21,29-33
Zj 22,1-7
Lk 21,34-36

Iz 63,16b-17.
19b;64,2b-7
1Kor 1,3-9
Mk 13,33-37

Adventní koncert Děčínského pěveckého sboru
v kostele sv. Václava cca v 18:00.

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
Neděle 9:00 a 17:30
Sobota - Bynov : v 17:00 v pečovatelském
domě
Excurrendo: Kostel Nejsvětější Trojice –
farnost Jílové: Neděle 10:45
Setkávání v Podmoklech
každou neděli od 10:00 do 11:00 – knihovna /
čítárna
1. neděli v měsíci - dětská mše sv.
1. neděli od 13:45 – pouť do Dolního Žlebu

2. neděle v měsíci od 18:45 – setkání Farní
rady
každé úterý v 16:00 - spolčo mládeže
každé úterý po večerní mši svaté – večerní
chvály
každý čtvrtek po večerní mši svaté – adorace
každý čtvrtek po adoraci od 17:45 do 18:30
Putování za sv. Pavlem
Setkávání v Jílovém: každý pátek od 20:00
po rodinách - setkávání (modlitba a
rozhovory)
1. pátek fara v Jílovém od 19:00 – setkání
farníků
Změna programu vyhrazena!

