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ČERVENEC 2009
DEN

CÍRKEVNÍ SVÁTEK / DALŠÍ INFORMACE

liturgie
1. týden
žaltáře

barva
zelená

St

1.

Sv. Theobald (Děpolt)

Čt

2.

Sv. Ota

zelená

Pá

3.

červená

So

4.

Ne

5.

Po

6.

Svátek sv. Tomáše (Patron: Portugalska, Indie, Pákistánu, architektů, geometrů, tesařů, zedníků,
za dobrý sňatek, při bolestech zad, proti pochybnostem, nevidomých. Atributy: kopí a meč, úhelník)
Památka sv. Prokopa (Patron: český, horníků a rolníků, proti působení ďábla, proti zlým duchům.
Atributy: opat s křížem, berla, pastýřská hůl, spoutaný ďábel na řetěze, jak vyhání ďábly z jeskyně)
SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE (Patroni: Evropy; Moravy, záštita v bouři Atributy: Cyril kniha, mnich, obraz P. Marie, skříňka s ostatky; Metoděj - anděl, biskup s berlou o tvaru řeckého 14. neděle v
písmene Tau, ukončenou křížem, obvykle dvojitým, oblak, obraz posledního soudu nebo P. Marie mezidobí
nesený s bratrem, s ním je nejčastěji zobrazován společně)
2. týden
Sv. Marie Gorettiová. (Patronka: dětí a mládeže. Atributy: lilie - někdy jich je 14, palma, růženec)
žaltáře

Út

7.

Sv. Wilibald (Patron: výrobců mříží. Atributy: berla, kniha, šípy, část oděvu na ramenou)

zelená

St

8.

Sv. Kilián (Patron: Franků, diecéze Würzburg; omítkářů a bednářů; proti očním onemocněním, dně
a revmatismu. Atributy: biskup, dýka, meč, palma)

zelená

Čt

9.

Sv. Veronika Giuliani

zelená

Sv. Amálie (Libuše). (Patronka: rolníků a námořníků; při ztroskotání, bolestech v rukou a proti
škodám na sklizni. Atributy: kniha, muž, ryby, síto a někdy i palmová větev)
Svátek sv. Benedikta (Patron: Evropy; učitelů, horníků, mědirytců a speleologů, studujících,
rolníků a umírajících; proti magii a v pokušeních; při horečce a zánětech, otravách a onemocnění
kameny, proti kopřivce; za pomoc v plnění náboženských povinností. Atributy: havran, chléb, kniha,
koule, pohár, rozpuklá mísa, síto, trní)

bílá

bílá

zelená

zelená

Pá

10.

So

11.

Ne

12.

Sv. Jan Qualbert. (Patron: lesníků, proti posedlosti. Atributy: kříž, kniha, mnich, obraz Krista.)

15. neděle v
mezidobí

zelená

Po

13.

Sv. Jindřich. (Patron: Bambergu a jeho arcibiskupství. Atributy: císařská koruna, kostel, meč)

3. týden
žaltáře

zelená

Út

14.

St

15.

Čt

16.

Pá

17.

bl. Hroznata (Atributy: okovy, žalář) / sv. Kamil de Lellis (Patron: nemocných a umírajících,
nemocnic, při dietě, zdravé výživy. Atributy: velký červený kříž na oděvu, na prsou i na ramenou)
Památka sv. Bonaventury (Patron: františkánů, teologů, dělníků, nosičů břemen, dětí. Atributy:
kříž, ze kterého vyrůstají listy, květy nebo plody; františkánský mnich, biskup a kardinál najednou:
přes kutnu převázanou provazem má biskupský pluviál a mitru, u nohou kardinálský klobouk).
Panna Marie Karmelská (Patronka: námořníků a rybářů)Dnešní svátek ustanovil r. 1726 papež Benedikt XIII. nejen jako úctu ke karmelitánské řeholi, ale hlavně jako poctu velké milosti, kterou sesílá z nebe v podobě deště a denního světla Matka Boží, prostřednice mezi lidmi a Ježíšem Kristem.
Bl. Česlav a Hyacint. (Patroni: Česlav - Slezska, Polska, Vratislavi; Hyacint: Polska, zejména měst
Krakova a Wroclawi, Litvy, Pruska, Kyjeva, dominikánů, maminek v šestinedělí, při manželské
neplodnosti a v nebezpečí utonutí. Atributy: Česlav - dominikán, koule - jako ohnivá nad hlavou a
v ruce - krucifix, lilie; malý kalich, růženec, poutnická hůl, křest; Hyacint - dominikánský hábit,
ciborium či monstrance s hostií, kalich, Panna Maria jako soška i zjevení)

bílá

zelená

čtení

FARNOSTI DĚČÍN I a PODMOKLY

Gn 21,5.8-20
Mt 8,28-34
Gn 22,1-19
Mt 9,1-8
Ef 2,19-22
Jan 20,24-29
Gn 27,1-5.15-29
Mt 9,14-17

Kaple v Bynovci je zasvěcena Navštívení Panny
Marie - 2.7. je původní den slavnosti
1. pátek v měsíci, příležitost k svátosti smíření a
získání mnoha milostí
Sobotní památka Panny Marie

Iz 61,1-3a
2Kor 4,1-2.5-7
Lk 10,1-9
Gn 28,10-22a
Mt 9,18-26
Gn 32,23-33
Mt 9,32-38
Gn 41,55-57;
42,5-7a.17-24a
Mt 10,1-7
Gn 44,18-21.23b- 29; 45,1-5
Mt 10,7-15
Gn 46,1-7.28-30
Mt 10,16-23
Pr 2,1-9
Mt 19,27-29
Am 7,12-15
Ef 1,3-14
Mk 6,7-13
Ex 1,8-14.22
Mt 10,34-11,1
Ex 2,1-15a
Mt 11,20-24

bílá

Ex 3,1-6.9-12
Mt 11,25-27

zelená

Ex 3,13-20
Mt 11,28-30

zelená

Ex 11,10-12,14
Mt 12,1-8

zelená
/ bílá

So

18.

Sv. Emilián. (Atributy: palma symbolizující mučednictví a ohnivá pec nebo hranice)

Ne

19.

Sv. Makrina. (Atributy: lebka)

Po

20.

Sv. Apolinář. (Patron: Ravenny, Düsseldorfu a Remagenu; výrobců jehel; proti dně, padoucnici a 4. týden
urologickému onemocnění. Atributy: biskup, klasy, kyj, oblak)
žaltáře

zelená

Út

21.

Sv. Vavřinec z Brindisi. (Patron: kapucínského řádu. Atributy: kapucín, kříž, kniha, lebka)

zelená

St

22.

Čt

23.

Pá

24.

So

25.

Ne

26.

Po

27.

Út

16. neděle v
mezidobí

zelená

Památka sv. Marie Magdalény (Patronka: zkroušených žen a kajících se hříšníků;studentů,
zajatců, svedených, zahradníků; Atributy: kajícnice, anděl, jeskyně, lebka, krucifix, trnová koruna,
nádobka s mastí, kříž, s anděly)
Svátek sv. Brigity (Patronka: Evropy, poutníků, umírajících; za dobrou smrt. Atributy: abatyše s
bílým závojem, kniha, pero, poutnická hůl a klobouk, svíce)
Sv. Kristina. (Patronka: Bolseny a Palerma; mlynářů, lodníků, námořníků, lučištníků. Atributy:
hadi, kámen, kniha, loď, luk či kuše a šípy)
Svátek sv. Jakuba (Patron: Španělska, poutníků, bojovníků, dělníků, horníků, lékárníků; za dobré
počasí, proti revmatismu. Atributy: hůl, mošna zdobená mušlí, brašna, meč, kůň, kniha či svitek)
Památka sv. Jáchyma a Anny (Patroni: Jáchym - manželských párů, truhlářů a obchodníků
s plátnem; Anna - Bretaně, Florencie, Innsbrucku a Neapole; za šťastný sňatek a manželství, za
17. neděle v
požehnání dětí, za šťastný porod; matek, vdov, žen v domácnosti, horníků, tkalců, soustružníků,
mezidobí
uměleckých truhlářů, mlynářů, krejčích, krajkářek, lodníků. Atributy: Jáchym - beránek, dítě,
holubice, koš, stařec s knihou; Anna - žena v šátku, holubičky, Panna Maria a dítě Ježíš)
1. týden
Sv. Gorazd a druhové
žaltáře

červená

28.

Sv. Nazarius a Celsus. (Nasarius - patron dětí)

zelená

St

29.

Památka sv. Marty (Patronka: hospodyněk, hostinských a hoteliérů kuchařek, služebných, sochařů,
malířů a umírajících; Atributy: klíče, naběračka, vařečka; Atributy: plášť a šátek na hlavě, nádoba
či kotlík, naběračka a svazek klíčů)

Čt

30.

Sv. Petr Chryzolog. (Atributy: biskup, kalich nebo patena s hostií, oltář)

31.

Památka sv. Ignáce z Loyoly (Patron: jezuitů, vojáků, dětí, těhotných žen, jsou mu zasvěceny
exerciční domy, proti moru, horečce i při skrupulosním svědomí. Atributy: drak, jezuita, kniha,
planoucí srdce a nápis IHS, tři hřeby)

Pá

3. čt v měsíci setkání společenství rodin.

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.: 10:00

Excurrendo: Kostel Nejsvětější Trojice – farnost
Jílové: Neděle 10:45

2. so v měsíci dopolední úklid v kostele sv. Václava
a Blažeje,
3. so úklid v kostele sv. Kříže

Setkávání v Podmoklech
každou neděli od 8:00 do 9:00 a od 10:00 do 10:30
– knihovna / čítárna

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 kos-tele,
sudé týdny v 17:00 v pečovatelském domě

bílá
bílá
zelená

zelená

zelená

bílá
zelená
bílá

Ex 12,37-42
Mt 12,14-21
Jer 23,1-6
Ef 2,13-18
Mk 6,30-34
Gal 2,19-20
Jan 15,1-8
Ex 14,21-15,1
Mt 12,46-50

Sobotní památka Panny Marie

Pís 3,1-4a
Jan 20,1.11-18
Ex 19,1-2.9-11.
Mt 13,10-17
Ex 20,1-17
Mt 13,18-23
2Kor 4,7-15
Mt 20,20-28

16-20b

2Král 4,42-44
Ef 4,1-6
Jan 6,1-15
Ex 32,15-24.
Mt 13,31-35
Ex 33,711;34,5b-9.28
Mt 13,36-43
Ex 34,29-35
Mt 13,44-46
Ex 40,16-21.34-38

Mt 13,47-53
Lv 23,1.4-11.1516.27.34b-37

Mt 13,54-58

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

30-34

