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CÍRKEVNÍ SVÁTEK / DALŠÍ INFORMACE
liturgie
Sv. Jiljí. Poustevník, na jehož přání francouzský král podle legendy v r. 680 postavil klášter, jehož 2. týden
byl sv. Jiljí prvním opatem. Zemřel r. 720, jeho hrob byl ve středověku oblíbeným poutním místem. žaltáře

barva

Út

1.

St

2.

Sv. Justus. Chlapec, jenž byl sťat pro víru r. 287.

Čt

3.

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve. Jeden ze čtyř církevních Otců vedle sv.
Ambrože, Augustina a Jeronýma. Zasloužil se o rozvoj liturgického zpěvu (gregoriánský chorál).
Usiloval o obnovu křesťanského života a liturgie, o hlásání evangelia pohanským Germánům; jako
první začal užívat titulu „služebník služebníků Božích“. Zemřel r. 604.

Pá

4.

Sv. Růžena z Viterba. Františkánská terciářka ze 13. st, byla vzorem pravé křesťanské lásky.

zelená

So

5.

Sv. Viktorin (Vítězslav). Mučedník ze 3. st., umučen drcením v moždíři nebo semletím v mlýně.

zelená /
bílá

Ne

6.

Sv. Magnus. Misionář, který nejdříve žil s poustevníky u hrobu sv. Havla ve Švýcarsku. Později si 23. neděle v
zbudoval poustevnu, z níž se stal klášter benediktinů Fussen. Žil v 8. století.
mezidobí

zelená

Po

7.

Út

8.

St

9.

Čt

10.

Pá

11.

So

12.

Ne

13.

Po

14.

Út

15.

St

16.

Čt

17.

Sv. Melichar Grodecký. Jezuitský kněz, mezi jeho příbuzné patřil i Jan Sarkandr. R. 1619 byl
v Košicích zatčen husity a po marném nucení k odpadu od katolické víry byl spolu s dalšími dvěma
spolubratry umučen. Za blahoslavené byli prohlášeni společně jako „košičtí mučedníci“ r. 1905.
Svátek Narození Panny Marie. Dnešní svátek se slaví v Jeruzalémě už od 6. století. Začátek září
byl zvolen pravděpodobně proto, že 1. září začínal ve východní církvi nový rok (o Mariině narození
nemáme žádné evangelní zprávy). Později se slavení rozšířilo i na západní církev.
Sv. Petr Klaver. Jezuita a misionář, po 40 let působil ve střední Americe. Pokřtil až 300 tisíc
černochů přivezených sem za otroky a zemřel úplně vyčerpán r. 1654 v Cartageně v Kolumbii.
Bl. Karla Spinola. Jezuitský misionář narozený v Praze, který byl r. 1622 spolu s dalšími 21
křesťany upálen v Japonsku na témže místě jako první japonští mučedníci.
Sv. Emil / ct. Anna Zelíková. Zavázala se slibem čistoty a toužila vstoupit na Karmel. Pro nemoc to
však nebylo možné, a tak byla aspoň přijata do třetího řádu. Zemřela r. 1941 v Napajedlích (16let).
Sv. Guido z Anderlechtu. Žil v 10. století v Brabantu, byl obětavým kostelníkem a poutníkem (do
Jeruzaléma). Zemřel po návratu z cest r. 1012. / Jména Panny Marie (Památka vítězství nad Turky
připisovanému bojové zástavě obrazu Bohorodičky v roce 1683.)
Památka sv. Jana Zlatoústého. R. 397 byl zvolen za konstantinopolského patriarchu. Volal po
sociální spravedlnosti a otevřeně káral rozmařilý způsob života v hlavním městě a u císařského
dvora. Po dvojím vyhnansství zemřel r. 407.
SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE. Legenda připisuje nález křížů na hoře Golgotě sv. Heleně,
matce Konstantina Velikého a vypráví také o nalezení tří hřebů, části trnové koruny a tabulky se
záznamem provinění. Kristův kříž podle legendy identifikoval tehdejší jeruzalémský biskup
Makarius. Nařídil půst a veřejné modlitby; všechny kříže pak byly doneseny do příbytku umírající
ženy. Dvou prvních se dotkla bez účinku, při doteku třetího kříže se zázračně uzdravila.
Památka Panny Marie Bolestné. První, kdo slavili svátek související s bolestmi Panny Marie, byli
už ve 12. století františkáni a cisterciáci. V roce 1423 byl podobný svátek ustanoven jako zadostiučinění za husitské obrazoborectví, zrušen byl roku 1969, dnes slavíme památku.
Památka sv. Ludmily. Křest přijala spolu se svým manželem Bořivojem od sv. Metoděje.
Vychovávala svého vnuka, sv. Václava. Na popud snachy Drahomíry byla uškrcena r.921
Sv. Kornélius a Cyprián. Kornelius byl papežem ve 3. stol., v době vlády císaře Decia, který se
rozhodl definitivně zlikvidovat křesťanství. Hájil zásadu, že po vykonaném pokání mohou být znovu

zelená
zelená

bílá

3. týden
žaltáře

zelená

bílá
zelená
zelená
zelená

čtení

FARNOSTI DĚČÍN I a PODMOKLY

1Sol 5,1-6.9-11
Lk 4,31-37
Kol 1,1-8
Lk 4,38-44
Kol 1,9-14
Lk 5,1-11
Kol 1,15-20
Lk 5,33-39
Kol 1,21-23
Lk 6,1-5
Iz 35,4-7a
Jak 2,1-5
Mk 7,31-37

1. pátek v měsíci
Sobotní památka Panny Marie
Grilování na zahájení školního roku na farním
dvoře u Františka od 14.00

Kol 1,24-2,3
Lk 6,6-11
Mich 5,1-4a
Mt 1,1-16.18-23
Kol 3,1-11
Lk 6,20-26
Kol 3,12-17
Lk 6,27-38
1Tim 1,1-2.12Lk 6,39-42

Varhanní koncert v kostele sv. Kříže v 19.00 Susan Landale & Schola Gregoriana,

14

zelená /
bílá

1Tim 1,15-17
Lk 6,43-49

Sobotní památka Panny Marie

24. neděle v
mezidobí

zelená

Iz 50,5-9a
Jak 2,14-18
Mk 8,27-35

Koncert v zámecké konírně v 19:00
Děčínské barokní kvarteto – František Václav
Míča: Čtyři živlové

4. týden
žaltáře

červená

Nm 21,4b-9
Flp 2,6-11
Jan 3,13-17

bílá

Žid 5,7-9
Jan 19,25-27

červená
zelená

1Tim 3,14-16
Lk 7,31-35
1Tim 4,12-16
Lk 7,36-50

Titulární slavnost kostela Povýšení sv. Kříže.

přijati do církve ti, kdo zapřeli svou víru. Cyprián posiloval jeho autoritu mezi ostatními biskupy.
Kornělius zemřel r. 253, Cyprián byl sťat v Kartágu r. 258.
Sv. Josef Kupertinský. Františkán a mystik. Zažíval zvláštní mystické stavy, extáze a levitace trvající
někdy i celé hodiny. Lid k němu proudil ve velkých zástupech. Zemřel r. 1663.
Sv. Januárius. V době Diokleciánova pronásledování biskup Januárius podstoupil v Itálii
mučednickou smrt. Jeho zaschlá krev uchovávaná jako relikvie se po přiblížení k světcově lebce
začne měnit v tekutinu, vře a její objem se zvětšuje.
Svátek Výročí posvěcení litoměřické katedrály. Slovo katedrála je odvozeno od řeckého slova
kathedra, které znamená sedadlo pro soudce nebo jiného váženého občana. Za takové byli od 4.
století považováni i křesťanští biskupové. Proto se kostely, v nichž měli biskupové své předsednické
místo, začaly nazývat katedrálami.
Svátek sv. Matouše. Po seslání Ducha Sv. působil nejprve mezi židy v Palestině a napsal pro ně
aramejsky evangelium, jehož dnešní řecký text je jeho pozdějším překladem.
Sv. Mořic a druhové. Tito muži jsou též nazýváni mučedníky Thébské legie, kterou nechal císař
Dioklecián r. 302 zmasakrovat, protože tito křesťanští vojáci odmítli zabíjet své souvěrce.
Památka sv. Pia z Pietrelciny. Pio byl od mládí velmi omilostněný, měl dar nazírání, dar vidění do
srdce a na svém těle nesl stigmata od r. 1918 až do smrti (1968). Při mši sv. neustále prožíval
Ježíšovo umučení na kříži a davy lidí jej vyhledávaly jako zpovědníka a muže Božího.
Sv. Gerard (Jaromír), benediktin, biskup a mučedník. Původem z Benátek, byl biskupem v Uhrách,
kde byl během pohanského povstání r. 1046 ukamenován a ubodán kopími.

zelená

1Tim 6,2c-12
Lk 8,1-3

zelená /
bílá

1Tim 6,13-16
Lk 8,4-15

Pá

18.

So

19.

Ne

20.

Po

21.

Út

22.

St

23.

Čt

24.

Pá

25.

Sv. Kleofáš

zelená

So

26.

Sv. Kosma a Damián. Byli dvojčata, žili v Kilikii (dnešní Turecko) a bezplatně léčili nemocné.
V době Diokleciánova pronásledování kolem r. 305 položili život za svou víru.

zelená /
bílá

Ne

27.

Po

28.

Út

29.

St

30.

Památka sv. Vincence z Paula. K zajištění trvalé péče o chudé a nemocné položil Vincenc r. 1633
spolu se sv. Luisou de Marillac základy kongregace „Dcer křesťanské lásky“ - vincentek, zakládal
charitativní bratrstva a pořádal lidové misie. Zemřel r. 1660 ve Francii.
SLAVNOST SV. VÁCLAVA. Velkým ctitelem sv. Václava byl Karel IV. V novostavbě chrámu sv. Víta
vyzdobil jeho kapli nejkrásnějšími českými drahokamy. Tato kaple se stala české královské koruny,
kterou Karel prohlásil za majetek sv. Václava, takže budoucím králům českým byla toliko propůjčena a tito byli jen dočasnými nositeli věčné koruny svatováclavské jakožto symbolu českého státu.
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela. Tři archandělé, které známe jménem. Michael - „Kdo
jako Bůh; Gabriel - „Muž Boží“ nebo „Bůh ukázal svou sílu“; Rafael -„Bůh uzdravil“.
Památka sv. Jeronýma. Žil jako poustevník v Betlémě, v jeho okolí založil několik klášterů. Věnoval se převážně výkladu Písma sv. a jeho překladu z původních jazyků do latiny. Tak vznikla (390405) Vulgáta, která se stala od 8. století jediným užívaným překladem Písma sv. v západní církvi.

FARNOST DĚČÍN I - mše sv.
Kostel Povýšení sv. Kříže v Děčíně:
St: 18:00, kaple P. Marie: Po, Út, Čt, So: 8.00
- čtvrteční mše sv. v němčině
Neděle: 10:00 (2. neděle v měsíci latinská)
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

2. so v měsíci dopolední úklid v kostele sv.
Václava a Blažeje,
3. so v měsíci 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, St: 7:00; Út , Čt, 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

Mdr 2,12a.17-20

25. neděle v
mezidobí

zelená

Jak 3,16-4,3
Mk 9,30-37

1. týden
žaltáře

červená

Ef 4,1-7.11-13
Mt 9,9-13
Ezd 6,7-8.12b.
Lk 8,19-21

zelená
zelená
zelená

26. neděle v
mezidobí

zelená

2. týden
žaltáře

červená

bílá
bílá

Sobotní památka Panny Marie
V roce 2003 Znovuvysvěcení varhan Rieger
v kostele Povýšení sv. Kříže. Hosté: rodina
Thun-H., veřejní činitelé, opraváři varhan atd.

14-20

Ezd 9,5-9
Lk 9,1-6
Ag 1,1-8
Lk 9,7-9
Ag 1,15b-2,9
Lk 9,18-22
Zach 2,5-9.1415a
Lk 9,43b-45
Nm 11,25-29
Jak 5,1-6
Mk 9,38-43.45.
Mdr 6,9-21
1Petr 1,3-6;
2,21b-24
Mt 16,24-27

Sobotní památka Panny Marie
Nebude promítání!

Titulární slavnost kostela Sv. Václava a
Blažeje.

Dan 7,9-10.13-14

Jan 1,47-51
Neh 2,1-8
Lk 9,57-62

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 ve 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
druhý pátek v měsíci v 18.45 Křeslo pro
hosta
každého 13. v měsíci - Fatimský večer
každého 18. v měsíci v 17:00 Obnova
zasvěcení P. Marii, mše sv.
Setkávání v Jílovém: každý pátek od 20:00
po rodinách - setkávání (modlitba a
rozhovory)
1. pátek fara v Jílovém od 19:00 – setkání
farníků

