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CÍRKEVNÍ SVÁTEK / DALŠÍ INFORMACE
liturgie
Slavnost VŠECH SVATÝCH. Od 4. st. se na Východě slavil společný svátek všech mučedníků. Od 8.
31. neděle v
st. se v Irsku a Anglii, u Keltů a Franků začal slavit svátek Všech svatých (nejen mučedníků) 1.
mezidobí
listopadu, snad proto, že u Keltů začínal v ten den nový rok. V 9. st. se slavení rozšířilo i do Říma.
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Od počátku existence Církve se křesťané modlili za zemřelé, dokonce se za ně nechávali i křtít. Též myšlenka očištění ohněm, nebo lépe řečeno zkoušky oh-něm,
je v křesťanství přítomna od samého začátku. Je to představa starobylá, známá z mnoha sta-rověkých
3. týden
náboženství (hinduismus, zoroastriánství, Egypt). Tento oheň však není v Písmu nijak kon-kretizován
žaltáře
či odlišen od obyčejného ohně. Sám Ježíš mluví o možnosti odpuštění „v budoucím věku“, tedy v jiné
době, než kterou člověk aktuálně prožívá. Tuto dobu Církev později nazvala očistcem.
Sv. Martin de Porres. Dominikán z Limy (v Peru), pečoval o nemocné a sirotky, zemřel 1639.

barva

V 17:30 ekumenické setkání na Mariánské louce

fialová

Mdr 3,1-9
Řím 8,14-23
Mt 25,31-46

Bohoslužby na hřbitovech:
v 15:00 na Folknářích
v 15:00 na Škrabkách
v 16:00 v Jílovém
Mše sv. v 18:00 v kostele sv. Františka

zelená

zelená

7.

Sv. Wilibrord. Jeden z hlavních anglosaských misionářů v Germánii. Stal se arcibiskupem Frízů
v Utrechtu. Zemřel po plodném životě r. 739 v benediktinském klášteře Echternach, který založil.

zelená

Ne

8.

Sv. Gottfried (Bohumír). Napsal tři knihy o životě sv. Bernarda, v průběhu 12. století byl opatem
několika cisterciáckých klášterů. Zemřel r. 1188.
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15.

Sv. Albert Veliký. Vyučoval na různých univerzitách a svými znalostmi obsáhl všechny tehdy známé 33. neděle v
vědní obory a uvedl Aristotelovo učení do středověké filosofie. Byl učitelem sv. Tomáše Akvinského.
mezidobí

zelená

Po

16.

Sv. Markéta Skotská. Královna 11. st., jež působila na vzrůst náboženské a kulturní úrovně Skotska.
Sv. Gertruda. Mystička 13. st, velká ctitelka Srdce Ježíšova, zároveň však vzdělaná i v teologii.

zelená

Út

Památka sv. Alžběty Uherské. Královská dcera, která po smrti svého manžela byla vyhnána
17.
z hradu. Dále žila mezi františkánskými terciářkami a sloužila těm nejubožejším. Zemřela r. 1231.

bílá

zelená

32. neděle v
mezidobí

zelená

4. týden
žaltáře

bílá

Řím 12,5-16a
Lk 14,15-24
Řím 13,8-10
Lk 14,25-33
Řím 14,7-12
Lk 15,1-10
Řím 15,14-21
Křeslo pro hosta - s Andreou Musilovou
Lk 16,1-8
Řím 16,3-9.16.
22-27
Sobotní památka Panny Marie
Lk 16,9-15
1Král 17,10-16
Žid 9,24-28
Mk 12,38-44
Ez 47,1-2.8-9. 12
1Kor 3,9c-11.16 17
Jan 2,13-22

bílá

Mdr 2,23-3,9
Lk 17,7-10

bílá

Mdr 6,1-11
Lk 17,11-19

červená

Mdr 7,22-8,1
Lk 17,20-25

bílá
zelená

1. týden
žaltáře

FARNOST DĚČÍN I a PODMOKLY

bílá

Památka Sv. Karla Boromejského. Dovedl ke šťastnému konci Tridentský sněm a má velkou
zásluhu na uskutečnění reforem koncilu. Staral se o chudé a nemocné, zvláště v době moru (1576-7)
Sv. Zachariáš a Alžběta. Alžběta a Zachariáš byli už v prvotní církvi uctíváni jako světci. Podle
zprávy ze 3. století byl Zachariáš zavražděn v Jeruzalémském chrámě.
Sv. Leonard (Linhart). Na počátku 6. století se usadil jako poustevník ve Francii a jeho cela v lesích
se stala cílem mnoha lidí hledajících radu. Na konci jeho života se poustevna přeměnila v klášter.

Svátek Posvěcení lateránské baziliky. Baziliku nechal vystavět císař Konstantin kolem roku 324 na
poděkování Bohu za vítězství nad Maxentinem v bitvě u Milviova mostu (312). Jméno získala po
senátoru Lateranovi, jemuž patřil pozemek, na němž bazilika stojí.
Památka sv. Lva Velikého. Provedl zásadní proměnu papežství - odosobnil papežský úřad a
zdůraznil jej pouze jako dědictví Petrovo. Proslul důslednou obranou práv Církve stejně jako
potíráním bludných učení (manicheismus, pelagianismus, monofyzitismus). Zemřel r. 461.
Památka sv. Martina z Toursu. Pokřtěn byl v 15 letech, poté se dostal jako voják do Galie, kde se
stal knězem, založil několik klášterů, se svými žáky hlásal křesťanství okolním vesničanům. Z. 397.
Památka sv. Josafata. Pocházel z pravoslavné rodiny. Po synodě v litevském Brestu v letech 159596 se připojil k unii s římským apoštolským stolcem a stal se horlivým šiřitelem sjednocení s Římem.
Jako běloruský arcibiskup byl ubit najatými vrahy při vizitaci ve Vitebsku r. 1623.
Sv. Anežka Česká. Založila v Praze první klášter františkánů i klarisek, kam r. 1234 vstoupila a stala se představenou. Založila i špitální bratrstvo, z něhož se stal řád Křížovníku s červenou hvězdou.
Sv. Mikuláč Tavelič. Františkán, který spolu se třemi druhy chtěl šířit evangelium mezi muslimy a
kázat v Jeruzalémě v Omarově mešitě. Za to byli všichni čtyři r. 1391 sťati.

čtení
Zj 7,2-4.9-14
1Jan 3,1-3
Mt 5,1-12a

bílá

Kol 3,12-17
Mt 25,31-46
19,6-9
Lk 18,1-8
Dan 12,1-3
Žid 10,11-14.18
Mk 13,24-32
1Mak 1,10-15.4143.54-57.62-64

Lk 18,35-43
2Mak 6,18-31
Lk 19,1-10

Sobotní památka Panny Marie

St
Čt

Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla. Nad hrobem sv. Petra ve Vatikánu a nad hrobem sv.
Pavla při cestě do Ostie dal císař Konstantin Veliký postavit baziliky. Tyto baziliky ve 4. stol. posvětili papežové Silvestr I. a Siricius. Výročí jejich posvěcení se slavilo v Římě už od 11. stol. společně.
Sv. Mechtilda. Mystička 13. století s velkým uměleckým nadáním a jemnocitem, vedoucí klášterní
19.
školy, velmi podporovala vzrůst úcty k Srdci Ježíšovu.
18.

Sv. Felix z Valois. Zakaldatel řádu trinitářů, zaměřeného na vykupování křesťanských otroků. 12.st.
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Sv Silvestr Guzzolini

zelená
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27.

Sv. Virgil
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So

28.

Sv. Mansuet (Miloslav)

zelená

Ne

1. neděle adventní C. Advent je tajemné období, kdy cítíme nabízenou milost intenzivněji než v obdobích jiných. Jeho nádherná symbolika zpřítomňuje očekávání prvního Kristova příchodu na svět v 1. neděle
29.
Betlémě a poukazuje na jeho příchod druhý eschatologický. V adventní době se při bohoslužbách adventní
používá fialová barva a oltáře se nezdobí květinami - na znamení usebranosti a kajícnosti.

Po

30.

Památka Zasvěcení P. Marie v Jeruzalémě. Jedná se o jeden z 12 velkých mariánských svátků
pravoslavné církve, která v tento den oslavuje Marii jako dítě, avšak spíše tělem než přirozeností.
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE. Touto slavností začíná poslední týden liturgického roku. Liturgie
zaměřuje náš pohled ke konci věků, kdy Kristus, Král všeho tvorstva, přijde ve slávě soudit živé i
mrtvé a jeho království dosáhne plnosti. Při prvním mešním čtení se na pokračování předčítá z knihy 34. neděle v
Daniel, která nám přináší slova proroctví o nastolení Božího království a vítězství Boha nad všemi
mezidobí
nepřáteli. Slova, která nás zároveň mají potěšit a posílit, neboť jsme-li věrní, Bůh nás ochraňuje a
nemáme se čeho bát.
Sv. Klement I. Třetím nástupce sv. Petra na papežském stolci, ve svých dopisech zdůrazňuje, že
2. týden
biskupové, kněží a jáhnové mají pravomoc od apoštolů, vybízí ke svornosti. / sv. Kolumbán. Irský
žaltáře
mnich, r. 590 odešel šířit evangelium do Evropy, zakládal kláštery v dnešní Francii a Švýcarsku.
Památka sv. Ondřeje Dung-Laca a druhů. Společná památka 117 vietnamských křesťanů a
misionářů umučených v 16.-19. st. během dlouholetého pronásledování.
Sv. Kateřina Alexandrijská. Krásná a vzdělaná dcera egyptského krále, která dlouho odmítala
veškeré nápadníky, až jí jistý poustevník řekl, že jediným opravdovým ženichem je pro ni Kristus. Po
přijetí křtu obrátila na víru 50 učenců, kteří ji měli od víry odvrátit. Její nápadník císař Maximin ji
pak nechal kolem r. 311 stít. Naše nejstarší legenda o sv. Kateřině pochází z doby Karla IV.

Svátek sv. Ondřeje. Pocházel z Galileje, byl rybářem a patřil mezi učedníky Jana Křtitele. Podle 1. týden
tradice hlásal evangelium v různých krajích. Zemřel asi r. 60 v Řecku, přivázán na kříž ve tvaru X.
žaltáře

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: 15:00 v pečovatelském domě
Excurrendo: Kostel Nejsvětější Trojice – farnost
Jílové: Neděle 10:45, čtvrtek 18:00

zelená
bílá

3Jan 5-8
Lk 18,1-8
1Mak 2,15-29
Lk 19,41-44
1Mak 4,36-37.
Lk 19,45-48
1Mak 6,1-13
Lk 20,27-40

bílá

Dan 7,13-14
Zj 1,5-8
Jan 18,33b-37

červená

Dan 1,1-6.8-20
Lk 21,1-4

červená

Dan 2,31-45
Lk 21,5-11

červená

Dan 5,1-6.1314.16-17.23-28
Lk 21,12-19

52-59

Dan 6,12-28
Lk 21,20-28
Dan 7,2-14
Lk 21,29-33
Dan 7,15-27
Lk 21,34-36

fialová

Jer 33,14-16
1Sol 3,12-4,2
Lk 21,25-28. 3436

červená

Řím 10,9-18
Mt 4,18-22

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

Promítání u Františka nebude

??? Snad tradiční procházka k Panně Marii na
Jalůvčí, asi tak v 9.00 od kostela sv. Kříže?
V 19:00 adventní setkání v duchu Taizé
v zámecké kapli sv. Jiří

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

