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ÚNOR 2009 - Měsíc zasvěcený Bolestné Panně Marii
čtení
Dt 18,15-20
1Kor 7,32-35
Mk 1,21-28

CÍRKEVNÍ SVÁTEK / DALŠÍ INFORMACE

liturgie

barva

1.

Sv. Pionius

4. neděle v
mezidobí

zelená

2.

Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice). Byla odvaha říci tehdy v chrámě o tom malém
dítěti, že je Světlem pro všechny národy. To mohl říci jen někdo, kdo měl prorockého ducha a viděl
1. týden
věci docela jinak, než jak je bylo možné lidsky vnímat. I dnes to může být odvahou, přijmout ho do
žaltáře
svého života jako jediné světlo, ale je to jediná cesta k tomu, abychom mohli žít svůj život v plnosti,
lásce, radosti a pokoji.

bílá

Mal 3,1-4
Žid 2,14-18
Lk 2,22-40

Út

3.

Sv. Blažej (Patron: proti krčním bolestem, proti kašli a jiným nemocem; kameníků, česáčů vlny,
stavebních dělníků, zedníků, lékařů, obchodníků s vlnou, obuvníků, krejčích, sádrařů, tkalců,
koželuhů, pekařů, kloboučníků, hudebníků; za dobrou zpověď; ochránce domácích zvířat a koní; za
dobré počasí. Atributy: hořící nebo zkřížené svíce, lesní zvířata, ptáci, hřeben, kniha, vlk)

zelená

Žid 12,1-4
Mk 5,21-43

St

4.

Sv. Ondřej Corsini / Sobotní památka Panny Marie

zelená

Žid 12,4-7.11-15
Mk 6,1-6

Čt

5.

Památka sv. Agáty (Patronka: kojných, tkalců, pasaček, zlatníků, havířů, hladovějících, obětí
znásilnění a týrání, proti neštěstí, proti rakovině prsu a nemocem prsou, proti neplodnosti, proti
přírodním katastrofám, za dobré počasí.Atributy: na míse uťatá ňadra, kleště, pochodeň, pánev se
žhavým uhlím, hořící hranice, svíce, pecen chleba)

červená

Žid 12,18-19.
Mk 6,7-13

Pá

6.

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů

červená

So

7.

Sv. Richard

zelená

Ne

8.

Sv. Jeroným Emiliani, ct. Mlada (Patronka: diplomatů, velvyslanců, studujících dívek. Atributy: je 5. neděle v
zobrazována jako benediktinka, která podává klečícímu biskupovi - Dětmarovi - berlu)
mezidobí

zelená

Po

9.

Sv. Apollonie (Patronka: zubních lékařů, proti bolesti zubů. Atributy: dláto, kleště, zub, oheň)

Út

10.

Památka sv. Scholastiky (Atributy: holubice, řeholnice, kříž, lilie)

bílá

Žid 13,1-8
První pátek v měsíci.
Mk 6,14-29
Žid 13,15-17.
20-21
Mk 6,30-34
Job 7,1-4.6-7
1Kor 9,16-19.2223
Mk 1,29-39
Gn 1,1-19
Mk 6,53-56
Gn 1,20-2,4a
Mk 7,1-13

St

11.

Panna Maria Lurdská. Tento den je výroční připomínkou prvního zjevení Panny Marie v jeskyni
Massabielle u Lurd Bernardetě Soubirous v roce 1858. Lurdy se staly nadějí pro velmi mnoho
nemocných. Mnozí tam nacházejí úlevu, někteří i uzdravení. Lurdy podnítily v církvi péči o trpící a
nemocné. Není proto náhodou, že tento den se stal zároveň i Světovým dnem nemocných.

zelená

Čt

12.

Sv. Benedikt Aniánský

zelená

Pá

13.

So

14.

Ne

15.

DEN
Ne

Po

1. týden
žaltáře

Sv. Kateřina Ricciová (Patronka: nemocných; výrobců dýmek a obchodníků s tabákem. Atributy:
prsten; je zobrazována při svých mystických zážitcích)
Sv. Valentin (Patron: zasnoubených dvojic, šťastného sňatku, lásky, zamilovaných, mladých lidí;
výrobců pohledů a blahopřání, cestujících, turistů; proti mdlobám, epilepsii, infekčním chorobám,
nákaze.Atributy: ptáci, růže, kohout; kněz se slepou dívkou; s ochrnutým dítětem u nohou)
Sv. Jiřina (Atributy: holubice)

zelená

zelená

6. neděle v

Gn 2,4b-9.15-17

Mk 7,14-23
Gn 2,18-25
Mk 7,24-30
Gn 3,1-8
Mk 7,31-37

zelená

Gn 3,9-24
Mk 8,1-10

zelená

Lv 13,1-2.45-46
1Kor 10,31-11,1

FARNOSTI DĚČÍN I a PODMOKLY
Přesunutá slavnost sv. Blažeje, mše sv. v 10.00.

Mše sv. v kostele sv. Františka pouze v 17:00!!

mezidobí
Sv. Juliána (Patronka: proti ďáblovi. Atributy: bývá zobrazována s ďáblem, který ji pokouší a snaží 2. týden
se ji zlákat; jak visí za vlasy nebo je v kotli nad ohněm)
žaltáře
Sv. Alexius a druhové. Sedm vážených Florenťanů žilo v chudobě a kajícnosti na Monte Senario s
úsilím žít svatě a druhým pomáhat na cestě k svatosti. Založili řád zasvěcený mariánské zbožnosti,
který obdržel název "Služebníci Panny Marie" čili "Servité".
Sv. Simeon (Patron: na jeho přímluvu dochází k zázračným uzdravením a vyslyšením
proseb.Atributy: je zobrazován jako stařec s křížem) / Sobotní památka Panny Marie

Po

16.

Út

17.

St

18.

Čt

19.

Bl. Godšalk

zelená

Pá

20.

Sv. Nikefor

zelená

So

21.

Sv. Petr Damiani (Patron: proti bolesti hlavy. Atributy: důtky, kardinálský klobouk, kříž, lebka,
poustevník)

zelená

Ne

22.

Svátek Stolce sv. apoštola Petra. Jelikož je letos pouze rok svatého Pavla, tak o tento svátek 7. neděle v
přijdeme:-)
mezidobí

zelená

Po

23.

Památka sv. Polykarpa (Patron: proti bolestem uší. Atributy: biskup, hranice, plameny)

Út

24.

Sv. Modest

zelená

St

25.

Popeleční středa. Přijetí popelce je znamením kajícnosti převzatým z biblické tradice a uchovávaným v církvi až do dnešní doby. Symbolicky se tak naznačuje stav hříšného člověka, který vyznává
Breviář str.
před Bohem svůj hřích, vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit a je veden nadějí, že mu Bůh odpustí.
268 (274)
Vnitřní obrácení motivuje k tomu, aby se takový postoj projevil i navenek. Jde o radikální rozchod s
hříchem, což znamená odvrácení se od zla a naopak nové zaměření celého života k Bohu.

fialová

Čt

26.

Sv. Alexandr

fialová

Pá

27.

Sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie

fialová

So

28.

Sv. Roman (Atributy: mnich se zvonečkem a s řetězem kolem těla, košík chleba)

fialová

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: 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

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 15:00 v pečovatelském
domě

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.

Excurrendo: Kostel Nejsvětější Trojice –
farnost Jílové: Neděle 10:45
Setkávání v Podmoklech
každou neděli od 8:00 do 9:00 a od 10:00 do
10:30 – 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
4. neděle v měsíci od 18:45 – setkání s
promítáním

3. týden
žaltáře

zelená
zelená
zelená

červená

Mk 1,40-45
Gn 4,1-15.25
Mk 8,11-13

Přednáška P. Ambrustera SJ v ZŠ Nativity
v 17.30 - Zámořské misie dnes

Gn 6,5-8;7.15.10
Mk 8,14-21
Gn 8,6-13.20-22

Mk 8,22-26
Gn 9,1-13
Mk 8,27-33
Gn 11,1-9
Mk 8,34-9,1
Žid 11,1-7
Mk 9,2-13
Iz 43,18-19.2122.24b-25
2Kor 1,18-22
Mk 2,1-12
Sir 1,1-10
Mk 9,14-29
Sir 2,1-13
Mk 9,30-37
Jl 2,12-18
2Kor 5,20-6,2
Mt 6,1-6.16-18

V 18.45 na faře u sv. Františka promítání filmu
Fatima

Mše sv. v kostele sv. Františka v 8:00 a v 17:00.

1Petr 5,1-4
Mt 16,13-19
Iz 58,1-9a
Mt 9,14-15
Iz 58,9b-14
Lk 5,27-32

každé úterý v 14:00 - nácvik scholy
každé úterý po večerní mši svaté – večerní
chvály
každá středa v 19:30 modlitební večer v kostele
každý čtvrtek po večerní mši svaté – adorace
každý čtvrtek po adoraci od 17:45 do 18:30
Putování za sv. Pavlem
každého 13. v měsíci - Fatimský večer
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!
Pobožnost křížové cesty bude v době postní
v kostele sv. Františka vždy v pátek po

večerní mši svaté a v neděli v 17:00 před mší
sv. V kostele sv. Václava pravděpodobně
v pátek před mší sv. - v 17:30.

Postní doba je výzvou a příležitostí k obnově
našeho života. Je to čas pro uvědomování si a
přiznání Boží velikosti, krásy a dokonalosti.
Je dobou uvědomění si toho, že jsme stvořeni
a obnovováni k tomuto Božímu obrazu. A
proto je tato doba příležitostí k uvědomování
si i naší velikosti, krásy a dokonalosti - v
závislosti na Bohu, ale i vlastní hříšnosti,
slabosti a nedokonalosti - v životě bez Boha.

