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CÍRKEVNÍ SVÁTEK / DALŠÍ INFORMACE
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše. Terezie zasvětila svůj život modlitbě a sebeobětování za
spásu duší, za kněze a za misie. Na svou cestu „duchovního dětství“ uváděla také karmelské
novicky, když jí představená svěřila jejich přípravu. Zemřela na tuberkulosu r. 1897 v Lisieux.
Památka sv. andělů strážných. Původně byl svátek archandělů 29. září společným svátkem všech
andělů, samostatná liturgická oslava andělů strážných začíná v 15. a 16. stol. Úcta k nim sahá
k samým počátkům církve.
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bílá

Sv. Maxmilián. Byl biskupem ve 3. století v Lochu, zemřel jako mučedník.
Památka sv. Františka z Assisi. František prožil bouřlivé rytířské a trubadúrské mládí. R. 1206 se
rozhodl žít v úplné evangelní chudobě, odešel z domova a žil jako potulný poustevník. Horlivě kázal
po celé Evropě i Předním východě, dokonce si získal úctu sultána během V. křížové výpravy. R.
1212 založil se sv. Klárou řád klarisek a r. 1221 založil pro laiky toužící žít ve světě podle
františkánských ideálů společenství „třetího řádu“. Františkánská řehole byla schválena v r. 1223.
Sv. Faustyna Kowalska. Velká mystička 20. století, je nazývána apoštolkou Božího Milosrdenství
(na její popud mu byla zasvěcena druhá neděle velikonoční), svůj život obětovala za spásu duší.
sv. Bruno. Od r. 1084 žil se šesti přáteli po vzoru poustevníků velmi přísným životem: trvalé mlčení
přerušovali jen v neděli a o svátcích a při společné chórové modlitbě. (g kartuziánský řád)
Památka Panny Marie Růžencové. Modlitba růžence má svůj původ již v cisterciáckém řádu
(hlavně v modlitbě laických bratří). Spočívá v opakování andělského pozdravení a v rozjímání o
událostech z Ježíšova života a o spoluúčasti, kterou na jeho narození, utrpení a oslavení má jeho
matka Panna Marie. Je to tedy vysoce kristocentrická modlitba - skrze Marii ke Kristu.
Sv. Simeon. Lukášovo evangelium podává zprávu o tom, jak stařec Simeon přišel do chrámu ve
chvíli, kdy rodiče představovali malého Ježíše v chrámě.
Sv. Dionýsius a druhové. Ve 3. stol. působil jako misijní biskup v Galii. Zde byl v době
pronásledování křesťanů sťat. / sv. Jan Leonard. Soustředil se na vyučování křesťanské nauky
podle směrnic tridentského koncilu, v r. 1603 položil základy misionářské studijní koleje.

barva

27. neděle
v mezidobí

Ne

4.

Po

5.

Út

6.

St

7.

Čt

8.

Pá

9.

So

10.

Sv. Paulin. Oblíbený italský biskup z 5. století, který tam odstraňoval následky působení Vizigótů.
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Sv. German. Žil v 5. století, byl biskupem a bojoval proti bludu pelagianismu.

28. neděle
v mezidobí
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Sv. Radim. Biskup Radim doprovázel svého staršího bratra Vojtěcha na jeho cestách, spolu s ním
vstoupil r. 990 pod řádovým jménem Gaudentius do římského benediktinského kláštera. Byl též
svědkem Vojtěchovy mučednické smrti. R. 1000 se stal prvním arcibiskupem v polském Hnězdně.
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Sv. Kalist I. Papež a mučedník, jsou po něm pojmenovány katakomby (původní hřbitov) u Via
Appia. Dovolil přijímat kající hříšníky zpět do církve. R. 222 byl ubit protikřesťanskými výtržníky.
Památka sv. Terezie od Ježíše. Reformátorka karmelitánského řádu (spolu se sv. Janem od
Kříže). Pocházela ze španělské Avily, zemřela r. 1582. Tereziánská mystika, vyznačující se smyslem
pro realitu duchovního života a intimním osobním vztahem ke Kristu, silně ovlivnila duchovní vývoj
své doby a měla velký vliv i na myšlení a tvorbu našich barokních náboženských autorů v 17. stol.
Sv. Hedvika. Vévodkyně, která žila ve 13. století. Vynikala láskou a dobročinností k chudým a
nemocným. Vštěpovala základy víry sv. Anežce České a byla tetou sv. Alžběty Uherské./ sv. Markéta
Maria Alacoque. V letech 1673-75 jí bylo v několika zjeveních dáno poznat lásku Ježíšova Srdce a
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FARNOSTI DĚČÍN I a PODMOKLY

Neh 8,1-4a.5-6.
7b-12
Lk 10,1-12. 47-48

KZŠ Nativity - v 18:00 Přednáška na téma
„Lidská agresivita a ohrožení dětí“

Ex 23,20-23a
Mt 18,1-5.10

V neděli 4.10. ve 13.45 pouť ke sv. Anjelům
strážným v Prostředním Žlebu

Bar 4,5-12.27-29

Lk 10,17-24
1 Král 19,19-21
Gal 6,14-18
Mt 11,25-30
(sv. František)

zelená

Jon 1,1-2,1.11
Lk 10,25-37

zelená

Jon 3,1-10
Lk 10,38-42

bílá

Mal 3,13-20a
Lk 11,5-13

zelená

Jl 1,13-15;2,1-2
Lk 11,15-26

zelená
zelená

Titulární slavnost kostela sv. Františka, mše
sv. v 9.00 a 17.30 - bude se krásně zpívat!
V 15.30 u kostela žehnání zviřátek:-)

Jon 4,1-11
Lk 11,1-4

zelená

zelená/
bílá

Sobotní památka Panny Marie

Jl 4,12-21
Lk 11,27-28
Mdr 7,7-11
Žid 4,12-13
Mk 10,17-30
2Kral 5,14-17
2Tim 2,8-13
Lk 17,11-19
Řím 1,1-7
Lk 11,29-32
Řím 1,16-25
Lk 11,37-41

bílá

Řím 2,1-11
Lk 11,42-46

zelená

2Tim 4,9-17b
Lk 10,1-9

Sobotní památka Panny Marie

byla vyzvána, aby se přičinila o rozšíření pobožnosti prvních pátků v měsíci, svatého přijímání na
první pátky a zavedení svátku Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v pátek po oktávu Božího Těla.
Památka sv. Ignáce Antiochijského. Byl třetím antiochijským biskupem(1.-2. stol.). Varoval před
gnostickými bludy, vybízel k zachování jednoty pod vedením biskupů; o církvi jako první používá
označení „katolická“ a římskou církevní obec označuje jako „předsedkyni sboru lásky“.
Svátek sv. Lukáše. Lukáš byl syrského nežidovského původu. Jeho evangelium a Skutky zdůrazňují
Boží milosrdenství a všeobecnost poselství spásy pro všechny národy i společenské vrstvy.
Sv. Izák Jogues a druhové. Osm misionářů z Tovaryšstva Ježíšova, první američtí mučedníci z let
1642-49, kteří konali misie u domorodých Indiánů. Všichni byli francouzského původu.

červená

Řím 4,1-8
Lk 12,1-7
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Řím 4,13.16-18
Lk 12,8-12

So

17.

Ne

18.

Po

19.

Út

20.

Sv. Irena. Konstantinopolská mučednice z 3. století. Otec ji nechal usmýkat koněm.
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Sv. Hilarion. Pocházel z Palestiny a byl žákem sv. Antonína Velikého, žil jako poustevník.
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Sv. Kryšpín. Mučedník, který se svým bratrem hlásal evangelium pohanům ve Francii (3. století).
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Sv. Rustik. Ve 3. století působil jako biskup ve Francii, kde zemřel jako mučedník.
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Sv. Marie Salome. Byla matkou apoštolů Jana a Jakuba Zebedeových. Spolu s jinými ženami stála
prý pod křížem a byla i u hrobu po Kristově vzkříšení.
Sv. Jan Kapistránský. Františkán, který svými kázáními strhával davy v celé střední Evropě, též
v mnoha městech v Čechách a na Moravě. Zasloužil se i o vítězství nad Turky u Bělehradu r. 1456.
Sv. Antonín Maria Klaret Od r. 1850 byl arcibiskupem v Santiagu na Kubě, pořádal exercicie pro
kněze, pastorační vizitace a lidové misie. Organizoval charitativní a sociální činnost, r. 1854 zřídil
ve všech farnostech lidové spořitelny, založil společnost na vydávání náboženských knih.

zelená

Řím 4,20-25
Lk 12,13-21
Řím 5,12.15b.
17-19.20b-21
Lk 12,35-38
Řím 6,12-18
Lk 12,39-48

zelená

Řím 6,19-23
Lk 12,49-53

zelená

Řím 7,18-25a
Lk 12,54-59

zelená /
bílá

Řím 8,1-11
Lk 13,1-9
Jer 31,7-9
Žid 5,1-6
Mk 10,46-52
Řím 8,12-17
Lk 13,10-17

Sv. Frumencius. Pocházel z Libanonu a byl ve 4. století biskupem v Etiopii. Pro své vynikající
misijní úspěchy byl nazýván "apoštolem Habeše".
Svátek sv. Šimona a Judy Šimon zvaný Horlivec nebo Kananejský před tím, než se stal Ježíšovým
učedníkem, náležel k radikální skupině zélótů, kteří chtěli uspíšit Boží vládu na zemi odbojem proti
římské nadvládě. Juda - Juda Jakubův nebo Tadeáš, byl podle starobylé tradice považován za
bratra apoštola Jakuba Mladšího a za autora Listu Judova. Zemřeli v Persii jako mučedníci.
Sv. Narcis. Byl patriarchou v Jeruzalémě ve 2. století. Podle legendy uměl proměňovat vodu v olej
do lamp pro svůj kostel. Narcis zemřel r. 212

zelená

Řím 8,18-25
Lk 13,18-21

červená

Ef 2,19-22
Lk 6,12-19

30.

Sv. Marcel. Papež ze 4.st., jejž císař poslal do vyhnanství pro přísné zacházení s odpadlíky od víry.

zelená

31.

Sv. Wolfgang. R. 972 byl jmenován biskupem v Řezně. Tím, že souhlasil s odloučením Čech od své
diecéze, umožnil v r. 973 založení biskupství v Praze. Značně pozdvihl duchovní úroveň kněží.

zelená

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

zelená

Sobotní památka Panny Marie

Řím 8,31b-39
Lk 13,31-35
Řím 9,1-5
Lk 14,1-6
Řím 11,1-2a.
11-12.25-29
Lk 14,1.7-11

Sobota - Bynov: 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 ve 14:00 nácvik scholy

Sobotní památka Panny Marie

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

