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KVĚTEN 2009
DEN

barva

čtení

FARNOSTI DĚČÍN I a PODMOKLY

bílá

Sk 9,1-20
Jan 6,52-59

1. pátek v měsíci

bílá

Sk 9,31-42 Jan
6,60-69
Sk 4,8-12
1Jan 3,1-2
Jan 10,11-18

CÍRKEVNÍ SVÁTEK / DALŠÍ INFORMACE
Dělník sv. Josef: 1. května 1954 na Svátek práce se vydalo několik tisíc italských dělníků k papeži
Piovi XII. Rok nato papež vyhlásil tento svátek jako protiváhu oficiálnímu Svátku práce, kdy
docházelo často k projevům nepřátelství.
Památka sv. Atanáše (Patron: proti bolestem hlavy, proti sektářům, za odvrácení od sekty.
Atributy: starší biskup s delším vousem a někdy i s pleší, svitek spisu)

liturgie

Neděle Jubilate "Iubilate Deo omnis terra, psalmum dicite nomini eius." (Žalm 66,1 - Jásejte
Bohu, všechny země! Zpívejte chvály k slávě jeho jména)

4. neděle
velikonoční

bílá

4. týden
žaltáře

bílá

Sk 11,1-18
Jan 10,1-10

bílá

Sk 11,19-26
Jan 10,22-30

bílá

Sk 12,24-13,5a
Jan 12,44-50
Sk 13,13-25
Jan 13,16-20

Pá

1.

So

2.

Ne

3.

Po

4.

Út

5.

St

6.

Čt

7.

Sv. Benedikt II. (Patron: Evropy)

bílá

Pá

8.

Panna Maria, Prostřednice všech milostí. Důvod, proč je P. Maria Prostřednicí všech milostí,
potvrdil papež Benedikt XV.: "trpěla a téměř zemřela se svým trpícím a umírajícím Synem."
Schválení, týkající se mše sv. k Prostřednici všech milostí, pochází z roku 1971.

bílá

Sk 13,26-33
Jan 14,1-6

Křeslo pro hosta na faře u Františka - Martin
Kolář – povídání o Novém Zélandu

So

9.

Sv. Hermus

bílá

Ne

10.

Neděle Cantate "Cantate Domino canticum novum, quia mirabilia fecit" (Žalm 98,1 - Zpívejte
Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci)

5. neděle
velikonoční

bílá

Svátek matek.

Po

11.

Sv. Ignác z Láconi (Patron: nastávajících matek)

1. týden
žaltáře

bílá

Sk 13,44-52
Jan 14,7-14
Sk 9,26-31
1Jan 3,18-24
Jan 15,1-8
Sk 14,5-18
Jan 14,21-26

Út

12.

Sv. Pankrác (Patron: zastánce pravdy, na ochranu mladých rostlin. Atributy: palmová ratolest a
meč, někdy i koruna) Sv. Nereus a Achilleus (Atributy: palma, odložené zbraně)

bílá

St

13.

Sv. Ondřej Hubert Fournet

bílá

Čt

14.

Svátek sv. Matěje. (Patron: stavebníků, řezníků, cukrářů, mládeže, proti manželské neplodnosti.
Atributy: sekera, kniha a svitek, kopí, kamení)

červená

Pá

15.

Sv. Žofie

So

16.

Svátek sv. Jana Nepomuckého (Patron: Čech, kněží, uchování zpovědního tajemství, za mlčenlivost, proti pomluvám, cestování, šťastného návratu, lodníků, vorařů, mlynářů, proti nebezpečím z
vody, za ochranu mostů. Atributy: kněz v rochetě a kožešinovém pláštíku, s křížem v náručí a
knihou a palmou v ruce; pět hvězd kolem hlavy, prst na ústech, jazyk, kotva, most, ryba, řeka)

Ne

17.

Neděle Rogate (Křížová) nebo Vocem iucunditatis: Iz 48, 20b - Jásavým hlasem to zvěstujte,
ohlaste to a rozneste až do končin země. Řekněte: Hospodin vykoupil svého služebníka Jakuba.

Po

18.

Sv. Jan I.

Sv. Florián (Patron: hasičů, kovářů, kominíků, zedníků, horníků; při spáleninách, proti povodním,
bitvám, suchu, ohni, utonutí, bouři a neúrodě; Bologne, Krakova, Polska, Rakouska. Atributy: dům,
brnění, škopek, hrnec, kámen, korouhev, koruna, meč, oheň, orel, praporec na kopí, řeka, voda)
Sv. Gothard (Patron: při těžkém porodu, proti dětským nemocem, dně a revmatismu, ledvinovým a
žlučovým kamenům, blesku a krupobití. Atributy: kniha, model Hildesheimské katedrály, jak křísí
dvě mrtvoly z hrobu, s drakem u nohou, biskup na trůnu, jak si věší svůj plášť na sluneční paprsek)
Sv. Jan Sarkander (Patron: Moravy, uchování zpovědního tajemství. Atributy: kniha, kříž, klíče,
nástroje mučení, koule na noze, v klerice s biretem v ruce, někdy má prst u úst)

2. týden
žaltáře

6. neděle
velikonoční

Sk 14,19-28
Jan 14,27-31a
Sk 15,1-6
Jan 15,1-8
Sk 1,15-17.20-26

Jan 15,9-17

bílá

Sk 15,22-31
Jan 15,12-17

červená

Řím 8,31b-39
Mt 10,17-22

bílá

Sk 10,25-26.3435.44-48
1Jan 4,7-10
Jan 15,9-17

bílá

Sk 1,15-17.20-26

Jan 15,9-17

Začínají tzv. Křížové dni (dříve prosebná
procesí do polí na všechny čtyři světové strany).

Kostel ve Hřensku a kaple v Dobrné a
v Chrástu zasvěceny sv. Janu Nepomuckému.
O žádné poutní mši zatím nevím...

Út

19.

Sv. Petr Celestýn (Patron: Itálie, knihařů. Atributy: papež s holubicí u ucha a s ďáblem,
pokoušejícím se ho vyrušit)

bílá

St

20.

Sv. Klement M. Hofbauer (Patron: Vídně, Varšavy, pekařů. Atributy: redemptorista s růžencem)

bílá

SLAVNOST Nanebevstoupení Páně. Kristus vstoupil do slávy již svým zmrtvýchvstáním, jeho sláva
však není hned odhalena, v plnosti ji zjevuje právě až událost nanebevstoupení. "Oblak" a "nebe"
ze scény nanebevstoupení neoznačují oblohu či nějaký úkaz na ní, ale symbolizují Boha, Boží
přítomnost a slávu. Nanebevstoupení zjevující Kristovu slávu tak lze označit za vrcholný závěr
Kristova vykupitelského díla. Kristus, který vyšel od Otce, se k němu vrací a usedá po jeho pravici.
Sv. Rita (Patronka: obětí zneužívání a týrání, při problémech v manželství, obětí fyzického manželského týrání, v zoufalých situacích, v bezvýchodné nouzi, v rodičovství, vdov, proti osamělosti,
neplodnosti, tělesně nemocných, při obtížích u zkoušek. Atributy: řeholnice držící kříž, palmovou
větev se třemi korunami, trnovou korunu, růže a fíky; jak přijímá při zjevení rány)

bílá

Sk 1,1-11
Ef 1,17-23
Mk 16,15-20

bílá

Sk 18,9-18
Jan 16,20-23a

bílá

Sk 18,23-28
Jan 16,23b-28

Čt

21.

Pá

22.

So

23.

Sv. Jan Křtitel de Rossi

Ne

24.

Neděle Exaudi "Exaudi Domine, vocem meam, qua clamavi ad te" (Žalm 27,7 - Slyš, Hospodine,
můj hlas, jak volám, smiluj se nade mnou, vyslyš mě!)

7. neděle
velikonoční

bílá

Po

25.

Sv. Beda Ctihodný. (Atributy: kniha, pero.)

3. týden
žaltáře

bílá

Út

26.

Památka sv. Filipa Neriho (Patron: humoristů; při neplodnosti žen, nemocech končetin; proti
zemětřesení. Atributy: klečící mnich, oratorián, růženec, srdce, hůl)

bílá

St

27.

Sv. Augustin z Canterbury

bílá

Čt

28.

Sv. Emil

bílá

Pá

29.

So

30.

Ne

31.

Sv. Maximin (Patron: ochránce proti křivé přísaze, proti nebezpečím na moři i proti dešti.
Atributy: kniha, medvěd, model kostela)
Svátek sv. Zdislavy (Patronka: českého národa, litoměřické diecéze, rodin, kongregace sester
dominikánek. Atributy: děti, manžel, kostel, vinná réva a břečťan, erb lvice)
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Vylitím Ducha Svatého se uskutečňuje shromáždění
rozptýleného Mesiášova lidu slibované proroky, vzniká společenství věřících u eucharistického
stolu, otevřené všem národům. Rozdělení lidstva symbolizované zmatením jazyků je překonáno,
každý může ve své mateřštině slyšet, jak se hlásají veliké Boží skutky. Duch povede Kristovy svědky
až do nejzazších končin světa, přijetí Ducha je zároveň přijetím misijního poslání.

FARNOST DĚČÍN I - mše sv.
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 - mše sv.
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: liché týdny v 17:00 v kostele, sudé týdny v 17:00 v pečovatelském
domě
Excurrendo: Kostel Nejsvětější Trojice –
farnost Jílové: Neděle 10:45
Setkávání v Podmoklech

Sk 16,22-34
Jan 16,5-11
Sk 17,15.2218,1
Jan 16,12-15

Sk1,15-17.20-26

bílá

1Jan 4,11-16
Jan 17,11b-19
Sk 19,1-8
Jan 16,29-33

Promítání na faře u Františka - film Gandhí

Sk 20,17-27
Jan 17,1-11a
Sk 20,28-38
Jan 17,11b-19
Sk 22,30;23,6-11

Jan 17,20-26
Sk 25,13b-21
Jan 21,15-19

bílá

Sk 28,16-20.31
Jan 21,20-25

červená

Sk 2,1-11
1Kor 12,3b7.12-13
Jan 20,19-23

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

Pouť do Jablonného k příležitosti svátku sv.
Paní Zdislavy.

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!

