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CÍRKEVNÍ SVÁTEK / DALŠÍ INFORMACE

Po

Sv. Pionius. Žil ve 3. století ve Smyrně. Kněz, který uctil veřejně smrt mučedníka Polykarpa, 1. týden
zveřejnil písemně apologii víry a na jejím základě byl souzen a odsouzen k upálení.
žaltáře

1.

liturgie

Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice). Stařec Simeon nazval Ježíše v chrámu "světlem k
osvícení pohanů". To byl zřejmě důvod k tradici svěcení svící-hromniček. Křesťané je zapalují při
společné modlitbě nebo v nebezpečí, aby působením Ducha Svatého uchránily věřící před
nebezpečím. Tato symbolika je důležitá i pro náš život, tato svíce nám může být vždy připomenutím
toho, že žádná naše temnota není tak velká, aby do ní nemohl vstoupit Pán se svým jasným světlem.
Sv. Blažej. Byl ve 4. stol biskupem v Sebaste v malé Arménii. Za císaře Licinia byl kolem r. 316
krutě umučen železnými hřeby. Úcta ke svatému Blažejovi je doložena na Východě už v šestém
století. Byl vzýván jako pomocník proti onemocněním krku. Z dvanáctého století je dochována
modlitba ke svatému Blažejovi proti otokům hrdla. Od šestnáctého století se udělovalo
svatoblažejské požehnání. Kněz drží dvě zkřížené svíčky pod bradou člověka a modlí se modlitbu ke
svatému Blažejovi. Blažej patří mezi tzv. čtrnáct svatých pomocníků, kterým projevoval svou úctu
především vrcholný a pozdní středověk.
Sv. Ondřej Corsini. Po radikálním obrácení vstoupil ke karmelitánům, stal se knězem a později i
biskupem. Byl nazýván "Otcem chudých", jsou známa uzdravení z jeho rukou. Zemřel r. 1373.
Památka sv. Agáty. Dcera ze vznešené rodiny, která odmítla svádění místodržícím a vyznala
Krista. Za to byla dána na měsíc do nevěstince. To ji nezlomilo, a tak byla kolem r. 250 umučena.
Památka sv. Pavla Mikiho a druhů. Pavel byl jedním z prvních japonských kněží, vstoupil
k jezuitům a úspěšně hlásal evangelium svým krajanům. V r. 1596 začalo v Japonsku
pronásledování křesťanů, během něhož byl spolu s dalšími řeholníky a laiky ukřižován.

barva
zelená

čtení
2Sam 15,1314.30;16,5-13a
Mk 5,1-20

bílá

Mal 3,1-4
Žid 2,14-18
Lk 2,22-40

zelená

2Sam 24,2.9-17
Mk 6,1-6

Út

2.

St

3.

Čt

4.

Pá

5.

So

6.

Ne

7.

Sv. Richard. Byl králem Anglosasů v 7. st. a vše co měl, využíval k šíření Božího království. Se svou 5. neděle v
manželkou Wunnou jsou příkladem výborných vychovatelů, všechny jejich děti dosáhly svatosti.
mezidobí

zelená

Po

8.

Sv. Jeroným Emiliani. V Itálii založil řeholní společnost (somasky) věnující se soustavně péči o 1. týden
nemocné a sirotky. Při ošetřování nemocných se nakazil morem a zemřel r. 1537.
žaltáře

zelená

Út

9.

Sv. Apollonie. Egyptská mučednice, která byla při pronásledování r. 249 ve vysokém věku zajata,
pohané jí vytrhali všechny zuby, rozbili čelisti, načež sama skočila do plamenů připravené hranice.

zelená

St

10.

Památka sv. Scholastiky. Následovala svého bratra sv. Benedikta a vstoupila do kláštera na úpatí
Monte Cassina. O jejím životě víme jen díky sv. Řehoři Velikému z jeho Dialogů.

bílá

Čt

11.

Panna Maria Lurdská. „Jednoho dne jsem se vydala se dvěma děvčaty na břeh řeky Gávy sbírat dříví
a zaslechla jsem nějaký šum. Otočila jsem se směrem k louce, ale viděla jsem, že se stromy sotva
hýbou. Proto jsem pozdvihla hlavu a podívala se k jeskyni. Spatřila jsem tam Paní celou v bílém:
měla bělostné šaty přepásané modrým pásem a na obou nohou světle žlutou růži a měla i růženec
stejné barvy.“(Z dopisu svaté Bernardetty)

bílá

1Kr 11,4-13
Mk 7,24-30

Pá

12.

zelená

1Kr 11,29-32;
Mk 7,31-37

So

13.

zelená

1Kr 12,2632;13,33-34
Mk 8,1-10

Ne

14.

Sv. Benedikt Aniánský. Založil klášter, zvaný Aniánský, a s několika mnichy tam zachovávali řeholi
podle původních přísných pravidel sv. Benedikta. Vynikal dobrotivostí a milosrdnou láskou.
Sv. Kateřina Ricciová. Žila v 16. století. Toužila po tom, aby mohla z lásky ke Kristu mnoho trpět.
Objevilo se u ní pět Kristových ran. Od té doby každý týden ve stejnou dobu upadala do
dlouhotrvající extáze, v níž prožívala Kristovo umučení. To trvalo 12 let. Psala si s mnoha
významnými osobnostmi, například s Filipem Neri, Karlem Borromejským a Piem V.
Sv. Valentin. Italský biskup, kolem r. 268 vytrpěl mučednickou smrt. Zvyk posílat si v den jeho 6. neděle v

zelená

Titulární slavnost kostela sv. Václava a Blažeje.
Pouť byla přesunuta na minulou neděli.

1Kral 2,1-4.10-12

Mk 6,7-13

červená

Sír 47,2-13
Mk 6,14-29

červená

1Kr 3,4-13
Mk 6,30-34

zelená

FARNOSTI DĚČÍN I a PODMOKLY

1. pátek v měsíci

Iz 6,1-2a.3-8
1Kor 15,1-11
Lk 5,1-11
1Kr 8,1-7.9-13
Mk 6,53-56
1Kr 8,22-23.2730
Mk 7,1-13
1Kr 10,1-10
Mk 7,14-23

Jer 17,5-8
1Kor 15,12.16-20

12,19

Sobotní památka Panny Marie

památky milostné vzkazy má původ v pohanské slavnosti bohyně Juno připadající také na tento den.

mezidobí
2. týden
žaltáře

Po

15.

Sv. Jiřina. Životopisy uvádí, že během jejího pohřbu ji doprovázely bílé holubice až ke hrobu.

Út

16.

Sv. Juliána. Už jako malá chodila tajně na křesťanské bohoslužby. Otec Juliánu v devíti letech zasnoubil a vdát se měla v 18 letech. Svatbu odmítla a byla svým snoubencem krutě umučena r. 304.

St

17.

Popeleční středa. Znamením popelce začíná příprava na velikonoční svátky. Ježíšova výzva k
obrácení a k pokání, jako již u starozákonních proroků, nemíří především na vnější skutky, "žíněné
roucho a popel," posty a umrtvování, nýbrž na obrácení srdce, na vnitřní pokání a obnovu. Bez toho
by kající skutky zůstaly neplodné a lživé.

Čt

18.

Pá

19.

So

20.

Ne

21.

Po

22.

Út

23.

St

24.

Sv. Modest. Martyrologium uvádí pouze to, že byl biskupem v Trevíru, v Galii Belgické.

fialová

Čt

25.

Sv. Valburga. Žila v 8. století v Anglii, šířila evangelium jako abatyše kláštera v Heidenheimu.

fialová

Pá

26.

So

27.

Ne

28.

Sv. Simeon. Byl synem Kleofáše, bratra sv. Josefa. Tradice vypráví, že Simeon byl po smrti Jakuba
zvolen druhým Jeruzalémským biskupem. Město musel za židovské války opustit a za císaře Trajána
vytrpěl ve vysokém věku mučednickou smrt.
Bl. Godšalk. Opat na Želivi, svou horlivostí byl znám po celé zemi. I za své nemoci plný laskavosti
obcházel podřízené kláštery. Jeho pokání vyvěralo z lásky k Bohu a láska ústila v pokání za druhé.
Sv. Nikefor. Narodil se v Antiochii, podle legendy se v r. 259 nechal popravit místo přítele, který se
na popravišti ze strachu před smrtí vzdal křesťanské víry.
1. neděle postní. Prvním krokem na cestě usmíření je uznat a přijmout Boha, jako to udělal
starozákonní Izrael (první čtení), ale hlavně Ježíš na poušti (evangelium). Kdo pozná Krista, bude
spasen (druhé čtení).
Svátek Stolce sv. apoštola Petra. Zprvu byla místem první biskupské katedry Kristova náměstka
Antiochie, a až později přesídlil Petr do Říma, střediska tehdejší kultury, aby odtud vládl Kristus.
Památka sv. Polykarpa. Byl posledním z žáků apoštolů a přítelem sv. Ignáce Antiochijského. Snad
sám sv. apoštol Jan ho ustanovil biskupem ve Smyrně, kde byl po r. 155 ve věku 86 let upálen.

zelená

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

fialová

Jl 2,12-18
2Kor 5,20-6,2
Mt 6,1-6.16-18

V liturgii doby postní nám Bůh vychází vstříc,
reaguje na naše očekávání, všímá si našich bojů
a zvěstuje nám, co už pro nás a pro naše osvobození udělal a co hodlá vykonat právě dnes.

fialová

Dt 30,15-20
Lk 9,22-25

Každou neděli i ve všední dny nám odhaluje své
záměry a postupně nám ukazuje cestu vedoucí k
naší spáse.

fialová
fialová
1. neděle
postní

fialová

1. týden
žaltáře

bílá

Sv. Alexandr. Roku 325 na prvním všeobecném sněmu v Niceji bylo dík Alexandrovi a jeho jáhnu
Athanasiovi obhájeno pravé učení o božské přirozenosti Krista, které bylo vloženo do vyznání víry.
Sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie. Dříve veselý chlapec, po smrti sestry se rozhodl věnovat celou lásku Panně Marii, Matce, jež trpěla i za své vzpurné děti, v nichž láska vyhasla spolu s vírou.
2. neděle postní. Proměněný Ježíš nám odhaluje, do jakého tajemství budeme uvedeni při usmíření
2. neděle
(evangelium) a na konci časů (druhé čtení). Obětovaný Kristus je dovršením dávné smlouvy (první
postní
čtení).

FARNOST DĚČÍN I - mše sv.
Kostel Povýšení sv. Kříže v Děčíně:
St: 18:00, kaple P. Marie: Po, Út, Čt, So: 7.30
- 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

zelená

Lk 6,17.20-26
Jak 1,1-11
Mk 8,11-13
Jak 1,12-18
Mk 8,14-21

fialová

fialová
fialová

Iz 58,1-9a
Mt 9,14-15
Iz 58,9b-14
Lk 5,27-32
Dt 26,4-10
Řím 10,8-13
Lk 4,1-13
1Petr 5,1-4
Mt 16,13-19
Iz 55,10-11
Mt 6,7-15
Jon 3,1-10
Lk 11,29-32
Est 4,17n.p-r.
Mt 7,7-12
Ez 18,21-28
Mt 5,20-26
Dt 26,16-19
Mt 5,43-48

Cyklus C – smíření. Třetí cyklus postních čtení
je velikou katechezí o usmíření, které se naplňuje
slavením Velikonoc.

aa-bb.gg-hh

Gn 15,5-12.17-18

fialová

Flp 3,17-4,1
Lk 9,28b-36

Excurrendo: Kostel Nejsvětější Trojice –
farnost Jílové: Neděle 10:45, středa 18:00
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.

