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PROSINEC 2008
DEN

CÍRKEVNÍ SVÁTEK / DALŠÍ INFORMACE

Po

1.

Út

2.

St

3.

Čt

4.

Pá

5.

So

6.

Sv. Edmund Kampián.

liturgie
1. týden
žaltáře

Sv. Bibiána. (Patronka: proti bolestem hlavy, křečím, padoucnici, šílenství, opilství, nehodám; obětí
týrání. Atributy: větévka, sloup)
Památka sv. Františka Xaverského. (Patron: misionářů, východních misií, námořníků, katolického
tisku, za dobrou hodinku smrti, proti bouři, proti moru. Atributy: kříž v ruce, miska s křestní vodou,
někdy lilie nebo planoucí srdce; je zobrazován, jak křtí Inda)
Sv. Barbora (Patronka: věží, horníků, sedláků, architektů, pokrývačů, zedníků, slévačů, kovářů,
horníků, hrobníků, zvoníků, kuchařů, řezníků, tunelářů; dívek; zajatců; dělostřelectva; pevností; hasičů;
umírajících a za dobrou hodinku smrti; proti ohni; proti bouřce. Atributy: kalich s hostií, věž s třemi
okny, meč nebo kladivo jako nástroje jejího umučení, páv, pochodeň, koruna, kniha, palma)

barva
fialová
fialová

čtení

bílá

Iz 25,6-10a
Mt 15,29-37

fialová

Iz 26,1-6
Mt 7,21.24-27

Sv. Sába.

fialová

Iz 29,17-24
Mt 9,27-31

Návštěva sv. Mikuláše v kostele sv. Vávclava
v 16:00

Sv. Mikuláš. (Patron: Ruska; ministrantů; dětí; panen; poutníků a cestujících; advokátů, soudců,
notářů, lékárníků, hostinských, obchodníků, lodníků, rybářů, námořníků, pekařů, řezníků, kameníků,
svíčkařů; hasičů; zajatců; za šťastnou svatbu; proti nebezpečí vody a na moři; proti zlodějům.)

fialová

Iz 30,19-21.2326

Poutní slavnost
kostela sv.
Xaverského v Bělé, mše sv. v 16:00.

Mt 9,35-10,1.5-8

fialová

Iz 40,1-5.9-11
2Petr 3,8-14
Mk 1,1-8

8.

Slavnost NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE. Svátek Panny Marie, počaté bez poskvrny
prvotního hříchu, se v církvi slaví od dávných časů; ve východní církvi jsou o něm doklady už z 9.
2. týden
století. V západní církvi papež Pius IX. vyhlásil 8.12.1854 nauku o Neposkvrněném početí Panny Marie
žaltáře
dokonce za článek víry. Nauka o Neposkvrněném početí Panny Marie říká, že Matka Boží Maria byla v
okamžiku svého početí zvláštní Boží milostí uchráněna dědičného hříchu.

bílá

Gn 3,9-15.20
Ef 1,3-6.11-12
Lk 1,26-38

Út

9.

Sv. Valerie.

fialová

St

10.

Sv. Julie a Eulálie. (Patronky: šestinedělek, cestujících, proti neštěstí, proti úplavici. Atributy: Eulalie je
zobrazován a jako dívka s křížem nebo s holubicemi)

fialová

Čt

11.

Sv. Damas I. (Hostivít). (Patron: proti horečce)

fialová

Pá

12.

Sv. Jana Františka de Chantal. (Patronka: salesiánek, za šťastný porod)

fialová

So

13.

Památka sv. Lucie. (Patronka: slepců, nemocných dětí, kajících se nevěstek, sedláků, sklářů, švadlen,
krejčích, notářů, vrátných, spisovatelů, advokátů, služek, podomních obchodníků, domácích prací, za
spořádanou domácnost, proti očním nemocem, proti bolestem v krku, proti infekcím, proti krvácení)

červená

Ne

14.

Památka sv. Jana od Kříže. (Patron: mystiků, teologů-mystiků, španělských básníků, kontemplativních 3. neděle
osob a kontemplativního života. Atributy: kniha, pero nebo kříž)
adventní

růžová

Po

15.

Sv. Valerián.

Út

16.

Sv. Adelhaida (Adéla). (Patronka: v nebezpečí, proti vraždě, proti urážkám, za týrané lidi, za vládkyně
a ženy u moci; za vyhnance a lidi v exilu, vězně a zajatce; při problémech s příbuznými z manželovy
(manželčiny) strany, při rodičovství; za dobrý sňatek, za nevěsty, za druhé manželství, za vdovy)

St

17.

Sv. Lazar. (Patron: řezníků, hrobařů, malomocných, domů pro malomocné, nemocných, žebráků)

7.

Památka sv. Ambrože. (Patron: včelařů, voskařů, včel, domácích zvířat. Atributy: zobrazován se 2. neděle
včelím úlem; s důtkami)
adventní

Po

Ne

FARNOSTI DĚČÍN I a PODMOKLY

Iz 2,1-5
Mt 8,5-11
Iz 11,1-10
Lk 10,21-24

3. týden
žaltáře

fialová
Předvánoční týden

Mše sv. v kostele sv. Františka v 9:30 a v 17:00
Adventní koncert v kostele sv. Kříže v 18:00
(30. výročí znovuvysvěcení kaple P. Marie
Sněžné)

Iz 40,1-11
Mt 18,12-14
Iz 40,25-31
Mt 11,28-30
Iz 41,13-20
Mt 11,11-15
Iz 48,17-19
Mt 11,16-19
Sír 48,1-4.9-11
Mt 17,10-13

Adventní koncert sester Waldaufových v 18:00 v
synagoze

Iz 61,1-2a.10-11

fialová

fialová

Františka

1Sol 5,16-24
Jan 1,6-8.19-28
Nm 24,2-7.15Mt 21,23-27
Sof 3,1-2.9-13
Mt 21,28-32
Gn 49,1a.2.8-10
Mt 1,1-17

17a

Čt

18.

Sv. Rufus a Zosim.

fialová

Pá

19.

Bl. Urban. (Atributy: palma, kalich, ostatky, tiara. Na nejznámějším vyobrazení drží kalich s hlavami sv.
Petra a Pavla, které prý našel v lateránské basilice)

fialová

So

20.

Sv. Dominik

fialová

Ne

21.

Sv. Petr Kanisius.

Po

22.

Sv. Servul.

fialová

Út

23.

Sv. Jan Kentský. (Patron: Polska, Litvy. Atributy: je zobrazován jako profesor v taláru, s rukou kolem
ramen studenta upřeně hledícího do nebe; jak dává své oblečení chudákovi)

fialová

24.

Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete
děťátko v plenkách, položené do jeslí. (Lk 2,11-12)

25.

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ (Zasvěcený svátek) / Začíná doba vánoční. Mše slavnosti Narození Páně
jsou vlastně tři: mše v noci, ve které je Kristus představen jako lidské dítě položené v jeslích, o kterém
Doba
se ale praví, že je to Syn, který byl zplozen Bohem. Druhá mše - za svítání - nabízí lidem Krista jako
vánoční
Spasitele, jehož dobrota a láska se ukázala Jeho narozením a třetí mše - ve dne – představuje Krista
jako Věčné Slovo, které se stalo Tělem, které má božskou důstojnost a je vládcem vesmíru.

Pá

26.

Svátek sv. Štěpána. (Patron: výrobců rakví, jáhnů, myslitelů, koní, kameníků, zedníků, proti bolestem
hlavy, proti ledvinovým a žlučovým kamenům, proti píchání v boku, proti duševním chorobám, za
dobrou smrt. Atributy: palma, kniha a kameny; zobrazován při ukamenování)

So

27.

Ne

28.

Po

29.

Sv. Tomáš Becket..

bílá

Út

30.

Sv. Evžen

bílá

St

31.

Sv. Silvestr I. (Patron: dobré úrody, domácích zvířat. Atributy: papežské roucho a berla, kniha, mušle,
býk)

bílá

St

Čt

4. neděle
adventní

Svátek sv. Jana Evangelisty. (Patron: teologů; úředníků, notářů, sochařů, malířů, písařů, spisovatelů,
knihkupců, knihtiskařů, vazačů knih, vinařů, řezníků, sedlařů, výrobců zrcadel, rytců, svíčkařů a
košíkářů, proti otravám, spáleninám, bolestem nohou a padoucnici, proti krupobití; za dobrou úrodu)
Svátek sv. Rodiny. Jan Amos Komenský nazývá rodinu dílnou lidskosti. A svoje veřejné působení
zahájil Ježíš zázrakem při oslavě založení nové rodiny. Zřejmě tím chtěl také říct, odkud musí začít
obnova společnosti. Bůh tedy s rodinou počítá!

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

fialová

Jer 23,5-8
Mt 1,18-24
Sd 13,2-7.24-25
Lk 1,5-25
Iz 7,10-14
Lk 1,26-38
2Sam 7,1-5.8bŘím 16,25-27
Lk 1,26-38
1Sam 1,24-28
Lk 1,46-56

12.14a.16

Mal 3,1-4.23-24

Lk 1,57-66

fialová

Iz 9,1-3.5-6
Tit 2,11-14
Lk 2,1-14

Půlnoční mše sv.: 16:00 v kostele sv. Františka
20:00 v Jílovém
22:00 v kostele sv. Františka
24:00 v kostele sv. Václava

bílá

Iz 52,7-10
Žid 1,1-6
Jan 1,1-18

Pořad bohoslužeb nedělní (v Podmoklech).
14:30 – koncert Březiňáčku v kostele sv.
Františka

červená

Sk 6,8-10;7,5460
Mt 10,17-22

Mše sv.: 9:00 v kostele sv. Františka
10:00 v kostele sv. Kříže (Rybovka) ???
10:45 v Jílovém
14:30 Rybovka v Jílovém (M. Bok)

bílá

1Jan 1,1-4
Jan 20,2-8

Mše sv.: 17:00 v kostele sv. Františka
15:00 v Bynově

Gn 15,1-6;21,1-3

bílá

Žid 11,8.11-12.
17- 19
Lk 2,22-40
1Jan 2,3-11
Lk 2,22-35
1Jan 2,12-17
Lk 2,36-40
1Jan 2,18-21
Jan 1,1-18

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

Pořad bohoslužeb nedělní.
Mše sv.: 8:00 v kostele sv. Františka
18:00 v kostele sv. Kříže
Mše sv.: 8:00 v kostele sv. Kříže
17:00 v kostele sv. Františka
Mše sv.: 17:00 v kostele sv. Františka
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!

