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BŘEZEN 2009
DEN

CÍRKEVNÍ SVÁTEK / DALŠÍ INFORMACE
Neděle Invocavit. "Invocavit me et ego exaudiam eum" (Žalm 91,15: Až mě bude volat, odpovím
mu). Každá postní neděle nese název podle své vstupní antifony - o niž však býváme ochuzeni
vzhledem k tomu, že na vstup obvykle zpíváme písničku:-)

barva

čtení

1. neděle
postní

fialová

Gn 9,8-15
1Petr 3,18-22
Mk 1,12-15

1. týden
žaltáře

fialová

Lv 19,1-2.1118
Mt 25,31-46

fialová

Iz 55,10-11
Mt 6,7-15

fialová

Jon 3,1-10
Lk 11,29-32
Est 4,17n.pr.aa-bb.gg-hh
Mt 7,7-12
Ez 18,21-28
Mt 5,20-26
Dt 26,16-19
Mt 5,43-48
Gn 22,1-2.9a.
10-13.15-18
Řím 8,31b-34
Mk 9,2-10
Dan 9,4b-10
Lk 6,36-38
Iz 1,10.16-20
Mt 23,1-12
Jer 18,18-20
Mt 20,17-28
Jer 17,5-10
Lk 16,19-31
Gn 37,3-4.12Mt 21,33-43.
Mich 7,14-15.

liturgie

Ne

1.

Po

2.

Út

3.

St

4.

Čt

5.

Sv. Teofil (Bohumil).

fialová

Pá

6.

Bl. Friedrich (Bedřich, Miroslav)

fialová

So

7.

Sv. Perpetua a Felicita (Blažena) (Patronky: proti smrti dětí, těhotných žen, mučedníků; dobytka.
Atributy: kráva, dívky v amfiteátru s krávou nebo býkem; někdy jako ženy s dítětem v klíně)

fialová

Ne

8.

Neděle Reminiscere. "Reminiscere miserationum tuarum" (Žalm 25,6: Hospodine, pamatuj na
svoje slitování)

2. neděle
postní

fialová

Po

9.

Sv. Františka Římská (Patronka: Říma, řidičů aut, vdov, ochránkyně žen. Atributy: anděl, jáhen,
kniha, monstrance, mrtvý, P. Maria, řeholnice, šípy)

2. týden
žaltáře

fialová

Út

10.

Sv. Jan Ogilvie (Patron: Skotska)

fialová

St

11.

Sv. Eulogius z Kordoby

fialová

Čt

12.

Sv. Kvirin. (Patron: proti chorobám nohou, proti dně, hnisavým zánětům, moru, chorobám uší,
vyrážkám, proti chorobám očí a proti nemocím koní)

fialová

Pá

13.

Sv. Patricie (Vlasta)

fialová

So

14.

Sv. Matylda (Atributy: almužny, královské roucho, model kostela)

fialová

Ne

15.

Neděle Oculi. Oculi: "Oculi mei semper ad Dominum" (Žalm 25,15: Své oči stále upírám k
Hospodinu)

3. neděle
postní

fialová

Po

16.

3. týden
žaltáře

fialová

Út

17.

St

18.

Čt

19.

Sv. Heribert (Patron: za déšť. Atributy: je zobrazován, jak modlitbou přivolává déšť nebo jak
pokleká před císaře Jindřicha II.)
Sv. Patrik (Patron: Irska, Nigérie, bednářů, horníků, kadeřníků, kovářů, rolníků, inženýrů, zajatců;
ochránce dobytka, proti hadům, proti obtížnému hmyzu; proti zlu; za duše v očistci. Atributy:
biskup, hadi, jetelový trojlístek, oheň, ovce)
Sv. Cyril Jeruzalémský (Patron: při křivém obvinění; správců; v chudobě; vyhnanců, lidí žijících v
exilu, teologů)
SLAVNOST sv. Josefa (Patron: karmelitánů; manželů a křesťanských rodin, dětí, mládeže a sirotků;
panenství; dělníků, řemeslníků, tesařů, dřevorubců, truhlářů, kolářů, inženýrů, hrobníků,
vychovatelů; cestujících; vyhnanců; ochránce při očních chorobách; při pokušeních; v zoufalých

Sv. Simplicius (Atributy: štít se třemi liliemi)
Sv. Kunhuta (Patronka: bamberské diecéze, těhotných žen, dětí, nemocných. Atributy: císařský
oděv a koruna, kniha, kostel – model bamberského dómu, radlice, řecký kříž, řeholnice)
Sv. Kazimír (Patron: Polska, Litvy, maltézských rytířů, mládeže. Atributy: lilie, královské odznaky,
polský kroj)

FARNOSTI DĚČÍN I a PODMOKLY
Biblická čtení ročního cyklu B se zaměřují na
téma smlouvy a na Kristovo velikonoční
tajemství. Vedou nás k poznání, že Kristus ve
svém velikonočním tajemství obětuje pro naši
spásu sám sebe, čímž naplňuje starozákonní
smlouvu smlouvou novou a věčnou.
Výlet do sídla Národního parku s paní
Skřivánkovou.

1. pátek v měsíci

13a.17b-28
45-46

Lk 15,1-3.11-32

Ex 20,1-17
1Kor 1,22-25
Jan 2,13-25
2Kr 5,1-15a
Lk 4,24-30

Návštěva otce biskupa Jana na mši sv.
v kostele sv. Kříže v 10:00.

fialová

Dan 3,25.34-43
Mt 18,21-35

fialová

Dt 4,1.5-9
Mt 5,17-19

bílá

2Sam 7,4-5a. 1214a.16
Řím 4,13.16-18. 22

situacích; při bytové nouzi; patron umírajících a za dobrou smrt. Atributy: dítě Ježíš, hůl - někdy
rozkvetlá, koš, lilie, tesařské a truhlářské nástroje)

Mt 1,16.1821.24a
Oz 14,2-10
Mk 12,28b-34
Oz 6,1-6
Lk 18,9-14

Pá

20.

Sv. Archip.

fialová

So

21.

Bl. Serapion (Atributy: Bible, poustevník, srp)

fialová

Ne

22.

Neděle Laetare. "Laetare Ierusalem" (Iz 66,10: Raduj se, Jeruzaléme!) Protože se jedná o první
neděli po prostředku postní doby, má tato neděle vyjadřovat naději na spásu a povzbudit v období
pokání předepsaném pro postní dobu. Proto i na oltáři mohou být květy a liturgická barva není
jako v postě fialová, nýbrž růžová.

4. neděle
postní

růžová

2Kron 36,1416.19-23
Ef 2,4-10
Jan 3,14-21

Po

23.

Sv. Turibius z Mongroveja (Patron: Peru, Limy, domorodců v Jižní Americe. Atributy:
zobrazován, jak těší nemocné, jak biřmuje věřící, jak navštěvuje domorodce)

4. týden
žaltáře

fialová

2Sam 7,4-5a.
Řím 4,13.16Mt 1,16.18-21.

Út

24.

fialová

Ez 47,1-9.12
Jan 5,1-3a.5-16

St

25.

bílá

Iz 7,10-14
Žid 10,4-10
Lk 1,26-38

Čt

26.

Pá

27.

Sv. Rupert (Patron: Korutan a dělníků v solných dolech. Atributy: solné vědro, biskup, někdy
zobrazován při křtu)

fialová

So

28.

Sv. Rogát

fialová

Ne

29.

Neděle Iudica. "Iudica me Deus et discerne causam meam" (Žalm 43,1 - Dopomoz mi, Bože, k
právu, ujmi se mého sporu)

5. neděle
postní

fialová

Po

30.

Sv. Jan Klimak (Atributy: žebřík vedoucí do nebe - Janovo vidění, jak mnichové stoupají po
žebříku do nebe)

1. týden
žaltáře

fialová

Út

31.

Bl. Balbína (Patronka: proti strumě a jiným krčním chorobám. Atributy: řetěz, anděl, který ukazuje
k nebi, někdy bývá znázorňována i s křížem a liliovým žezlem)

Sv. Kateřina Švédská (Patronka: proti potratu a předčasnému porodu; proti povodni. Atributy:
jelen nebo laň, královské odznaky, řeholní oděv, lilie; zobrazována, jak obvazuje zraněného
chudáka, nebo jak je jí, umírající, přinášena Nejsvětější Svátost v monstranci)
SLAVNOST Zvěstování Páně. Slavnostně je připomínán den, v němž byl anděl poslán k Panně
Marii a zvěstoval jí, že se má stát matkou Mesiáše, Syna Božího. Děj nám tlumočí slova evangelia
Lk 1,26-38. Ta nejdůležitější slova nám Církev doporučuje opakovat třikrát denně v modlitbě Anděl
Páně. "Ústředním bodem dnešní oslavy je tajemství vtělení věčného Slova, počátek naší spásy."
Sv. Haštal. (Patron: pastevců, při nebezpečí blesku a při kožním onemocnění růží. Atributy: rýč
nebo lopata, kopí, korouhev, meč, rytířská zbroj)

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 v pátek před mší sv. - v 17:30.
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 15:00 v pečovatelském
domě

fialová

fialová

Modlitební setkání v duchu Taizé v modlitebně
Církve bratrské v 19:00

Ex 32,7-14
Jan 5,31-47
Mdr 2,1a.12-22
Jan 7,1-2.10.2530
Jer 11,18-20
Jan 7,40-53
Jer 31,31-34
Zid 5,7-9
Jan 12,20-33
Dan 13,1-9.1517.19-30.33-62
Jan 8,1-11
Nm 21,4b-9
Jan 8,21-30

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
každé úterý v 14:00 - nácvik scholy
každé úterý po večerní mši svaté – večerní
chvály

každá středa v 19:30 modlitební večer
v kostele
každá středa ve 20:00 filosofický kurs
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!

