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DUBEN 2010
Raná církev slavila slavnost Velikonoc v celé plnosti jejích tajemství během jediného dne, resp. jedné noci. Ve 4. století se tato slavnost rozčlenila do tří dní, v nichž se
zdůrazňovaly různé horizontální aspekty Ježíšova života – utrpení, smrt a zmrtvýchvstání. Tyto tři dny se nazývají triduum a začínají na Zelený čtvrtek.
DEN

CÍRKEVNÍ SVÁTEK / DALŠÍ INFORMACE
Zelený čtvrtek. Při své poslední večeři Kristus s apoštoly dlouho hovořil s velkou láskou, soucitem
a pochopením. Řekl jim, že v pátek bude ukřižován, ale že vstane zase živ. Dal jim velmi důležité
pokyny pro jejich budoucí působení. Řekl jim mnoho o blízké i daleké budoucnosti. Ustanovil
hlavní křesťanskou bohoslužbu, která se koná stále.
Velký pátek. Velký pátek je den, kdy byl Kristus umučen a zemřel na kříži. Byl zatčen v noci.
Zacházeli s ním velmi hrubě a bezohledně. Byl krutě týrán a nakonec zcela nespravedlivě odsouzen
k smrti na kříži. Musel nést těžký kříž na kopec u Jeruzaléma, kde byl kolem poledne ukřižován a
kolem třetí hodiny odpoledne zemřel. Během hodin, kdy umíral na kříži, vyslovil několik krátkých,
ale velmi významných vět. Byla to slova plná lásky ke všem, i těm nepřátelům, již mu to způsobili.
Bílá sobota. Po pohřbu byl hrob ve dne v noci hlídán vojenskou stráží. Sobota po Kristově smrti
byla židovským svátečním dnem, kdy musel být zachováván sváteční klid; práce a cestování byly
přísně zakázány. Apoštolové trávili sobotu v hlubokém zármutku a se strachem, aby také oni nebyli
zatčeni a odsouzeni.

liturgie

barva

čtení

FARNOSTI DĚČÍN I a PODMOKLY

Velikonoční
triduum

bílá

Ex 12,1-8.11-14
1Kor 11,23-26
Jan 13,1-15

Mše sv. v kostele sv. Františka v 18.00
v kostele sv. Kříže v 18.00 (asi)
v Jílovém v 16.00

červená

Iz 52,13-53,12
Žid 4,14-16;
5,7-9
Jan 18,1-19,42

Velkopáteční obřady:
v kostele sv. Františka v 18.00
v kostele sv. Kříže v 18.00.
v Jílovém v 16.00

Čt

1.

Pá

2.

So

3.

Ne

4.

SLAVNOST Zmrtvýchvstání Páně. Třetího dne, v neděli, v časných ranních hodinách Kristus vstal
z hrobu živ, jak to bylo o něm dávno předpovídáno a jak to on sám vícekrát předpověděl. Během té
neděle se setkal s řadou lidí, a pak v následujících čtyřiceti dnech opětovně i s mnoha jinými.

Po

5.

Sv. Vincenc Ferrerský. Kněz, který na počátku 15. stolezí usiloval o odstranění papežského
schizmatu, jako zpovědník se snažil přimět avignonského papeže Benedikta XIII k odstoupení.

bílá

Út

6.

Sv. Notger. Benediktin, který od narození koktal, ale byl velmi vzdělaný, hudebně nadaný i skromný.

bílá

St

7.

Čt

8.

Pá

9.

So

10.

Ne

11.

Bílá neděle. Touto nedělí je završen velikonoční oktáv, nejradostnější týden liturgického roku. Bílá
je barvou nevinnosti a čistoty, proto také barvou křtu a celého velikonočního období.

2. neděle
velikonoční

bílá

Po

12.

Sv. Julius. Byl papežem v letech 337–352, odvážně bránil čistotu víry proti herezím prvních staletí.

2. týden
žaltáře

bílá

Út

13.

Sv. Martin I. Papež, který hájil katolickou víru, že Kristus jako dokonalý člověk měl kromě božské
vůle odděleně také lidskou. Císař ho za to odsoudil k vyhnanství, jež vedlo k papežově smrti r. 656.

bílá

St

14.

Sv. Lambert. Původně vojenský velitel, který se nakonec stal arcibiskupem ve Vienne. Zemřel r.688.

bílá

Vigilie v kostele sv. Františka ve 20.00
v kostele sv. Kříže nějaká asi bude

Velikonoční
oktáv

Sv. Jan Křtitel de la Salle. Roku 1684 založil kongregaci Školských bratří. Ta je známá vyučováním v mateřské řeči místo latiny, zákazem tělesných trestů, školením dělníků při jejich povolání,
zakládáním obecných škol či zřizováním učitelských ústavů, což naráželo svou novotou na odpor.
Sv. Albert. V 13. st. byl latinským patriarchou v Jeruzalémě, což byla velmi nebezpečná funkce kvůli
nepřátelským muslimům, ti však jeho osobnost respektovali. Sestavil pravidla řádu karmelitánů.
Sv. Marie Kleofášova. Žila v 1. století. Podle sv. Jeronýma to byla sestřenice Panny Marie. Její
manžel Kleofáš byl pravděpodobně bratrem svatého Josefa, pěstouna Pána Ježíše. Jejich synové
byli označováni jako "bratři Páně", i když to byli vlastně Ježíšovi bratranci.
Sv. Michael de Sanctis. Jako sirotek už ve 12 letech odešel do kláštera trinitářů v Barceloně.
Později se z něj stal asketický a horlivý řádový kněz. Zemřel v mladém věku r. 1625.

bílá

Sk 10,34a.37-43
Kol 3,1-4
Jan 20,1-9
Sk 2,14.22b-33
Mt 28,8-15
Sk 2,36-41
Jan 20,11-18

bílá

Sk 3,1-10
Lk 24,13-35

bílá

Sk 3,11-26
Lk 24,35-48

bílá

Sk 4,1-12
Jan 21,1-14

bílá

Sk 4,13-21
Mk 16,9-15
Sk 5,12-16
Zj 1,9-11a.12-13
Jan 20,19-31
Sk 4,23-31
Jan 3,1-8
Sk 4,32-37
Jan 3,7b-15
Sk 5,17-26
Jan 3,16-21

Mše sv. v kostele sv. Františka v 9.00
a v 17.30
v kostele sv. Kříže v 10.00
v Jílovém v 10.45
Mše sv. v kostele sv. Františka v 9.00
v Jílovém v 10.45

17-19

18:00 Rohový sál zámku - koncert pěveckého
sboru Gymnázia Děčín

Sv. Anastázie. Římanka ze 4. st., která proti vůli svého brutálního manžela pomáhala uvězněným
křesťanům, po jeho smrti rozdala všechen majetek chudým a nakonec byla upálena.
Sv. Bernadetta Soubirousová. Po několika zjeveních Panny Marie v Lurdech musela vytrpět mnoho
od své rodiny, proto odešla do kláštera milosrdných sester, kde r. 1879 zemřela vyčerpáním.
Sv. Inocenc. Ve 4.st. byl biskupem na Sardinii, kde likvidoval pohanství s jeho chrámy a stavěl
kostely. Působil zázraky a zasloužil se o obrácení města Tortona.

bílá

Sk 5,27-33
Jan 3,31-36

bílá

Sk 5,34-42
Jan 6,1-15

bílá

Sk 6,1-7
Jan 6,16-21
Sk 5,27b-32.40b-141
Zj 5,11-14
Jan 21,1-19
Výroční den zvolení Josepha Ratzingera za
Sk 6,8-15
Jan 6,22-29
papeže katolické církve.
Sk 7,51-8,1a
Jan 6,30-35
Sk 8,1b-8
Jan 6,35-40

Čt

15.

Pá

16.

So

17.

Ne

18.

3. neděle velikonoční / Sv. Krescenc. Žil ve 4. století. Byl učedníkem sv. Ambrože a sloužil jako
podjáhen ve Florencii.

3. neděle
velikonoční

bílá

Po

19.

Sv. Ema. Žila v 11. století. Jako vdova se věnovala potřebám chudých v Brémách. Proslula jako
tvůrkyně zázraků.

3. týden
žaltáře

bílá

Út

20.

Sv. Hugo. Benediktinský mnich, žil v 9.-10. století, cestoval po klášterech a reformoval v nich řádový život.

St

21.

Čt

22.

Pá

23.

So

24.

Ne

25.

Po

26.

Út

27.

St

28.

Čt

29.

Pá

30.

Sv. Anselm. Arcibiskup z Canterbury, který hájil nesmlouvavě nezávislost Církve na anglickém
králi, pročež s ním měl neustálé rozepře. Zemřel r. 1109.
Sv. Leonid. Učitel řečnictví z Alexandrie v Egyptě, jenž byl pro vyznání víry sťat r. 204. Jeho syn
Origenes chtěl jít na smrt spolu s ním, ale matka tomu zabránila tím, že mu schovala kalhoty.
Svátek sv. Vojtěcha. Druhý pražský biskup (od r. 981). Horlivě usiloval o odstranění různých
pohanských přežitků a zlořádů, a tím proti sobě poštval část kléru a některé mocné šlechtice. Proto
odešel do Říma a pak do Pruska hlásat evangelium. Tam zemřel mučednickou smrtí r. 996.
Z Hnězdna, kde byl Vojtěch pohřben, byly jeho ostatky r. 1039 slavnostně převezeny do Prahy.
Sv. Jiří. Z historických pramenů o Jiřím víme jen to, že r. 304 podstoupil mučednickou smrt v Lydě
blízko dnešního Tel Avivu v Palestině a že nad jeho hrobem byla postavena bazilika. Ostatní zprávy
o jeho životě nejsou věrohodné.
4. neděle velikonoční / Sv. Marek. Byl žákem apoštola Petra a podle jeho kázání sepsal
evangelium. Marek byl snad oním chlapcem, o němž se zmiňuje při vyprávění o Ježíšově zatčení
v Getsemanské zahradě. Zemřel mučednickou smrtí v Alexandrii, kde také založil církevní obec.
Sv. Richarius. Francouzský poustevník ze 7. st., na místě jeho poustevny vznikl klášter St. Riquier.
Sv. Zita. Ve svých dvanácti letech přišla Zita do služby do panského domu, kde si po prvotních
útrapách získala úctu celé rodiny pro svou pokoru a mírnost, s níž vše snášela. Zemřela r. 1272.
Sv. Petr Chanel. Francouzský misionář působící na Polynéských ostrovech, kde byl místními
domorodci ubit k smrti r. 1841 po tom, co křesťanství přijal i syn zdejšího náčelníka.
Svátek sv. Kateřiny Sienské. Zasloužila se o návrat papeže z Avignonu do Říma r. 1377,
usmiřovala rozbroje a usilovala o obnovu náboženského života. Neuměla sice číst ani psát, ale
diktovala spisy vynikající zdravou naukou a duchovní vroucností. Byla obdařena stigmaty.
Sv. Zikmund. Burgundský král, který založil benediktinský klášter ve Švýcarsku, je to jediné mí-sto
v Evropě, kde od té doby bez přerušení trvá řeholní společenství. R. 524 Zikmunda francký král i
s celou rodinou utopil ve studni. Zikmundovy ostatky přinesl Karel IV. r. 1365 do Prahy.

bílá
bílá
bílá

Sk 8,26-40
Jan 6,44-51

červená

Sk 13,46-49
Jan 10,11-16

bílá

Sk 9,31-42
Jan 6,60-69

4. neděle
velikonoční

bílá

Sk 13,14.43-52
Zj 7,9.14b-17
Jan 10,27-30

4. týden
žaltáře

bílá

Sk 11,1-18
Jan 10,1-10

bílá

Sk 11,1-18
Jan 10,1-10

bílá

Sk 11,19-26
Jan 10,22-30

bílá

Sk 12,24-13,5a
Jan 12,44-50

bílá

Sk 13,13-25
Jan 13,16-20

Poutní mše sv. v kapli sv. Jiří na zámku
v 16:00, celebruje Mons. Jan Baxant

Židovská zkušenost poznala potřebu jakéhosi času k pozvolnému uklidnění a doznění velkých svátků. Tato tradice našla svou podobu v 50 dnech, které se ještě po Velikonocích
slaví a připomínají ji. Tato tzv. Quinquagesima vyvrcholuje slavnostní Seslání Ducha svatého.
Pro tentokrát pouze přehled mší svatých:
Kostel sv. Kříže: Ne 10:00, St
18:00
Kaple Panny Marie: Po, Út,
Čt, So 7:30

Kostel sv. Václava: Pá 18:00
Těchlovice: So: 14:30
Arnoltice: So: 16:00
Kostel sv. Františka: Ne 9:00 a 17:30

Po, St: 7:00; Út , Čt, Pá 18:00
Bynov: liché soboty 17:00 v kostele P.
Marie
sudé soboty v pečovatelském domě

Kostel Nejsvětější Trojice – farnost
Jílové: Ne: 10:45
St: 18:00

