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DUBEN 2009
DEN

CÍRKEVNÍ SVÁTEK / DALŠÍ INFORMACE

liturgie

barva

čtení

St

1.

Sv. Makarius (Blahomír) (Patron: vyhnanců, exulantů, za zázračné vyslyšení proseb)

fialová

Dan 3,14-20. 9192.95
Jan 8,31-42

Čt

2.

Sv. František z Pauly. (Patron: poustevníků a italských námořníků, vzýván na ochranu před morem;
při manželské neplodnosti. Atributy: řádový hábit s kapucí, nápis Charitas)

fialová

Gn 17,3-9
Jan 8,51-59

Pá

3.

Sv. Nikita. (Patron: vyhnanců, exulantů.)

fialová

So

4.

Sv. Isidor. (Patron: internetu a uživatelů počítačů. Atributy: biskup s knihou, jezdec na koni)

fialová

Ne

5.

Po

6.

Út

7.

St

8.

Květná neděle. Touto nedělí začíná Svatý týden, který je významnější a větší než všechny ostatní
dny v roce. Jeho velikost pochází z událostí, jež se při slavení bohoslužeb zpřítomňují, jím vstupujeme do slavností velkonočních tajemství našeho Pána. Tím tento týden poukazuje na to, že utrpení
našeho Pána má svůj cíl, totiž jeho zmrtvýchvstání a naše vykoupení, které se slaví o Veliké noci.
Sv. Notger (Patron: dětí s vadou řeči, hudebníků, básníků, obětí posměchu. Atributy: benediktinský
mnich naslouchá klapání mlýnského kola)
Sv. Jan Křtitel de la Salle (Patron: křesťanského vyučování, učitelů a vychovatelů. Atributy: oděv
školských bratří a žáci, nebo je zobrazen umírající, obklopený plačícími spolubratřími a dětmi)

6. neděle
postní

červená

2. týden
žaltáře

fialová

Sv. Albert (Patron: karmelitánů, diplomatů, při jednání s muslimy, proti vraždě. Atributy: biskup)
Zelený čtvrtek. Židovsko-antická představa, že den začíná už v předvečer, se uplatňuje i v oslavě
Velikonoc. Večer Zeleného čtvrtka už patří k prvnímu dni velikonočního tridua, Velkému pátku. To
je ospravedlněno i obsahově, neboť při Ježíšově Poslední večeři se svátostně předjímá jeho vydanost
v oběti kříže a Ježíšovými mukami na Olivové hoře začínají vlastní pašije.
Velký pátek. Křesťané prvních staletí neslavili v den Ježíšovy smrti žádnou liturgii, jen se
zachovával přísný půst. Ve 4. století se objevuje v Jeruzalémě dopolední uctívání kříže a odpolední
bohoslužba slova s pašijemi. V průběhu 10. století se vyvinula tzv. mše předposvěcených darů
spojená se sv. přijímáním, avšak bez eucharistické modlitby.
Bílá sobota. Tento den spočinutí Krista v hrobě a postu věřících na znamení zármutku neměl
zpočátku žádnou vlastní liturgii. Nástupem tmy začíná „matka všech vigilií“, posvátné bdění
s připomínkou smrti a vzkříšení Páně. V starokřesťanských časech byla bílosobotní noční slavnost
jediným termínem, v němž se uděloval křest.
SLAVNOST Zmrtvýchvstání Páně. V ranních hodinách velikonoční neděle se původně po probdělé
Velikonoční
noci žádná mše nesloužila. Podmínky pro to se vytvořily až tehdy, když na konci 6. století končila
oktáv
velikonoční mše vzkříšení už před půlnocí.

fialová
fialová

Jer 20,10-13
Jan 10,31-42
Ez 37,21-28
Jan 11,45-56

Iz 42,1-7
Jan 12,1-11
Iz 49,1-6
Jan 13,21-38
Iz 50,4-9a
Mt 26,14-25

Diecézní setkání mládeže v Litoměřicích.

Missa chrismatis v katedrále sv. Štěpána
v Litoměřicích v 10.00.
V 17:30 na zámku přednáška Dr. Davida
Tomíčka o středověkém lidovém lékařství
Mše sv. v kostele Nejsvětjší Trojice v 16:00
v kostele sv. Františka v 18:00
v kostele sv. Kříže v 18:00

Iz 52,13-53,12
Zid 4,14-16;5,79
Jan 18,1-19,42

Obřady Velkého pátku v kostele Nejsvětjší
Trojice v 16:00
v kostele sv. Františka v 18:00
v kostele sv. Kříže v 18:00

Pá

10.

So

11.

Ne

12.

Po

13.

Sv. Martin I. (Atributy: drží peníze, je ve vězeňské cele, jako papež s tiárou a berlou)

bílá

Sk 2,14.22b-33
Mt 28,8-15

Út

14.

Sv. Lambert.

bílá

Sk 2,36-41
Jan 20,11-18

St

15.

bílá

Sk 3,1-10
Lk 24,13-35

Čt

16.

bílá

Sk 3,11-26
Lk 24,35-48

Sv. Anastázie. (Patronka: vdov, mučedníků, tkalců, když je manžel proti víře, za týrané ženy, proti
chorobám hlavy, bolestem prsou. Atributy: palma, meč, kříž a nádoba (váza) s mastí v ruce, nůžky,
někdy bývá zobrazováno její mučednictví, závoj a v ruce drží korunu.)
Sv. Bernadetta Soubirousová. (Patronka: Lourd, astmatiků, nemocných, chudých, pastýřů, lidí,
kterým se vysmívají pro jejich zbožnost. Atributy: růženec, v lurdské jeskyni před Pannou Marií.)

1. pátek v měsíci

1Kor 11,23-26
Jan 13,1-15

Ex 12,1-8.11-14

9.

červená

Udělování svátosti nemocných při mši sv.
v kostele sv. Františka

Iz 50,4-7
Flp 2,6-11
Mk 14,1-15,47

Čt

bílá

FARNOSTI DĚČÍN I a PODMOKLY

Vigilie v kostele sv. Františka ve 20:00
v kostele sv. Kříže ve 20:00
Sk 10,34a.37-43

bílá

Kol 3,1-4
Jan 20,1-9

Mše sv.: v 8:00 u Václava, v 9:00 a v 17:30 u
Františka, v 10:00 u Kříže, v 10:45 v Jílovém,
ve 14:00 v Arnolticích, v 15:30 v Těchlovicích
Mše sv. v kostele sv. Františka v 9:00
v kostele sv. Kříže v 10:00
v Jílovém v 10:45

Pá

17.

Sv. Inocenc (Atributy: anděl, který mu přináší korunu)

bílá

So

18.

Sv. Krescenc (Rostislav) (Patron: Sieny spolu se sv. Savinem a sv. Viktorem)

bílá

Ne

19.

2. neděle velikonoční. Bílá neděle. V 18. století se objevil zvyk konat v tuto neděli slavnostní 2. neděle
první svaté přijímání. Nově pokřtění nosili naposled své bílé křestní roucho.
velikonoční

bílá

Po

20.

Sv. Hugo.

Út

21.

Sv. Anselm (Atributy: arcibiskup nebo benediktinský mnich berla, kniha, loď, pero filosofů; jak
napomíná zločince; s Pannou Marií a Ježíškem, kteří se mu zjevili)

bílá

St

22.

Sv. Leonid (Patron: početných rodin)

bílá

Čt

23.

2. týden
žaltáře

Svátek sv. Vojtěcha. (Patron: Čech, Polska, Pruska. Atributy: biskup s mitrou, berlou a knihou
veslo, oštěp, kopí nebo svazek šípů, orel, někdy společně s Prokopem nebo jak vyprošuje na Zelené
Hoře české zemi déšť)
Sv. Jiří (Patron: rytířských řádů a skautů, jízdních vojáků, lukostřelců, obrněných jednotek,
průzkumníků, agronomů, řezníků, rolníků, sedláků, sedlářů, malomocných, proti kožním nemocem,
proti moru a epidemiím, proti lepře, proti oparu, proti syfilitidě, Anglie, Benátek, Německa, Janova,
Portugalska, Katalánie, Řecka a Ruska,Libanonu, Litvy, Malty, Kanady, Palestiny. Atributy: drak,
kolo, korouhev, kůň, rytíř.)
Svátek sv. Marka (Patron: Benátek, notářů, zedníků, sklenářů, košíkářů, malířů na skle, písařů, za
dobré počasí a úrodu, proti blesku a krupobití, proti náhlé smrti. Atributy: lev psací náčiní, svitek)
3. neděle velikonoční. Neděle Misericordia Domini. " Misericordia Domini plena est terra " (Žalm
33,5 - Hospodinova milosrdenství je plná země.)
Sv. Zita (Patronka: domácích zaměstnanců, au-pair, hospodyní, poslíčků; při hledání ztracených
věcí. Atributy: služka, taška, klíče, bochníky chleba, košík ovoce, záhon růží, hvězda)

bílá

červená

Sk 4,1-12
Jan 21,1-14
Sk 4,13-21
Mk 16,9-15
Sk 4,32-35
1Jan 5, 1-6
Jan 20,19-31
Sk 4,23-31
Jan 3,1-8
Sk 4,32-37
Jan 3,7b-15
Sk 5,17-26
Jan 3,16-21
Sk 13,46-49
Jan 10,11-16

bílá

Sk 5,34-42
Jan 6,1-15

červená

1 Pt 5,5b-14
Mk 16,15-20

Pá

24.

So

25.

Ne

26.

Po

27.

Út

28.

Sv. Petr Chanel (Patron: Oceánie. Atributy: malý kříž v ruce; duchovní nebo při mučednické smrti)

bílá

St

29.

Sv. Kateřina Sienská. (Patronka: Evropy, Itálie, dominikánských terciářek, pradlen, ošetřovatelů,
proti ohni, hasičů, tělesně nemocných, proti bolestem hlavy, proti potratům, proti sexuálním
pokušením, proti pokušením, umírajících) Atributy: dominikánka s trnovou korunou, chudí, kříž
nebo srdce s křížem, kniha, lilie, růženec, prsten, stigmata

bílá

Sk 8,1b-8
Jan 6,35-40

Čt

30.

Sv. Zikmund (Patron: proti horečce. Atributy: král s vousy, korunou, mečem, žezlem a globem)

bílá

Sk 8,26-40
Jan 6,44-51

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
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

3. neděle
velikonoční
3. týden
žaltáře

Výroční den zvolení Josepha Ratzingera za
papeže katolické církve.

Zámecká kaple v Děčíně je zasvěcena sv. Jiří,
patrocinium pochází snad už z 10. století, kdy
byla malá kaple sv. Jiří v místech, kde je dnes
nádvoří. Patrocinium bylo pak přeneseno při
přestavbě zámku asi v roce 1752.

Sk 3,13-15.17-19

bílá
bílá

1Jan 2,1-5a
Lk 24,35-48

Sk 6,8-15
Jan 6,22-29
Sk 7,51-8,1a
Jan 6,30-35

Sobota - Bynov: v 15:00 v pečovatelském
domě
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!

