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KVĚTEN 2010
DEN

CÍRKEVNÍ SVÁTEK / DALŠÍ INFORMACE
Dělník sv. Josef. Sv. Josef pracoval jako nazaretský tesař pro Ježíše v jeho důvěrné blízkosti.
Josefova dílna vrhá nové světlo na důstojnost práce. Člověk se v práci nejen realizuje, ale je to
zároveň i služba bližnímu, společnosti a tím i Kristu.
5. neděle velikonoční. Sv. Atanáš. Hájil statečně a vytrvale víru v Kristovo božství proti
stoupencům bludaře Aria. Ani šikanování ze strany císaře, ani ustrašenost ostatních biskupů, ani
několikrát opakované vyhnanství nezlomilo Atanášovo odhodlání. Zemřel r.373

barva

čtení

FARNOSTI DĚČÍN I a PODMOKLY

bílá

Gn 1,26-2,3
Mt 13,54-58

Sobotní památka Panny Marie

5. neděle
velikoniční

bílá

Sk 14,21b-27
Zj 21,1-5a
Jan 13,31-33a.
34-35

1. týden
žaltáře

červená

1Kor 15,1-8
Jan 14,6-14

bílá

Sk 14,19-28
Jan 14,27-31a
Sk 15,1-6
Jan 15,1-8

liturgie

So

1.

Ne

2.

Po

3.

Út

4.

St

5.

Sv. Gothard. Benediktinský opat, v Bavorsku realizoval reformu podle vzoru Cluny. Zemřel r. 1038.

bílá

Čt

6.

Sv. Jan Sarkander. Farář z Holešova, který byl za stavovského povstání r. 1618 obviněn z velezrady, zatčen a v olomouckém vězení vyslýchán útrpným právem, přičemž ho soudci nutili k prozrazení
zpovědního tajemství. Jan zemřel r. 1620 na následky trojího mučení v Olomouci, kde je pochován.

červená

Sk 15,7-21
Jan 15,9-11

Pá

7.

Sv. Benedikt II. Papež ze 7. století, velký znalec a vykladač Bible a expert na liturgické zpěvy.

bílá

Sk 15,22-31
Jan 15,12-17

1. pátek v měsíci

So

8.

bílá

Sk 16,1-10
Jan 15,18-21

Není mše sv. v Bynově

Sk 15,1-2.22-29

Ne

9.

Po

10.

Modlitba a poděkování za ochranu Panny Marie
u mariánského sloupu na Jalůvčí v 14:50.
Začínají tzv. Křížové dni (dříve prosebná
procesí do polí na všechny čtyři světové strany).

Út

11.

St

12.

Čt

13.

Pá

14.

So

15.

Sv. Žofie. Mladá Římanka, jež podstoupila mučednickou smrt za Diokleciánova pronásledování.

Ne

16.

7. neděle velikoniční. Svátek sv. Jana Nepomuckého. Generální vikář arcibiskupa Jana
z Jenštějna, hájil svobodu a nezávislost církve proti zvůli krále Václava IV., zatímco král se snažil
ovládnout církev v Čechách a získat na svou stranu část vyššího duchovenstva. Jan byl umučen r.
1393, svatořečen r. 1729.

Svátek sv. Filipa a Jakuba. Filip pocházel z Betsaidy a patřil mezi učedníky sv. Jana Křtitele. Byl
jedním z prvních, kdo šli za Ježíšem. Známe jej především z Janova evangelia. Sv. Jakub Alfeův,
jeden ze Dvanácti, o němž nic bližšího nevíme, pravděpodobně není autorem novozákonní epištoly.
Sv. Florián. V dnešním Rakousku za Diokleciánova pronásledování pomáhal uvězněným křesťanům
a chystal jejich útěk. Ten byl však odhalen a Florián vhozen do řeky s mlýnským kamenem na krku.

Panna Maria, Prostřednice všech milostí. Připomínáme si Pannu Marii jako rozdavatelku
milostí. Ona po Boží milosti vždy toužila a ji trpělivě hledala a to za vším, co s ní Bůh učinil.
Nalezení milosti mělo za cíl zjednat spásu všem lidem. Chceme-li k Bohu, ke komu bychom nejlépe
šli, ne-li k Marii? Skrze ni přišel na svět Boží Syn a skrze ni se nejsnadněji dostaneme k Bohu.
6. neděle velikonoční. Sv. Hermas. Říman, jejž sv. Pavel pozdravuje ve svém listě (Ř 16,14).
Nejspíš autor spisu Pastýř Hermův. Pojednává v něm o víře, o Církvi, o křesťanských ctnostech.
Sv. Isidor. Španělský rolník z 12 st, jehož život provázely mnohé zázraky, které pokračovaly i po
jeho smrti.
Sv. Ignác z Láconi. Kapucínský mnich z 18. st., který přes 45 let trpělivě chodil jménem kláštera
žebrat, byl vždy přívětivý a skromný a všichni si jej kvůli jeho pokoře oblíbili.
Sv. Pankrác, Sv. Nereus a Achilleus. Všichni jsou mučedníky z doby Diokleciánova
pronásledování, Nereus a Achilleus byli vojáky, Pankrác čtrnáctiletý chlapec.
SLAVNOST Nanebevstoupení Páně. Nanebevstoupení není pouhý popis události či její
připomenutí, ale především zdůraznění skutečnosti Kristova povýšení do slávy. Svým utrpením a
svou smrtí zasloužil Kristus pro sebe a pro všechny lidi odměnu. Lidem nabídl Bůh pro Kristovy
zásluhy odpuštění hříchů a milost nového života, Krista samého pro tytéž zásluhy povýšil do stavu
božské slávy - tímto povýšením je Kristovo zmrtvýchvstání, oslavení těla a nanebevstoupení.
Svátek sv. Matěje. Matěj byl zvolen za apoštola místo Jidáše. Podle vyprávění o této volbě ve
Skutcích chodil Matěj s apoštoly po celou dobu od počátku až do Ježíšova nanebevstoupení.

6. neděle
velikoniční
2. týden
žaltáře

bílá
bílá

Jan 14,23-29
Sk 16,11-15
Jan 15,26-16,4a

bílá

Sk 16,22-34
Jan 16,5-11

bílá

Sk 17,15.22-18,1
Jan 16,12-15

bílá

Sk 1,1-11
Ef 1,17-23
Lk 24,46-53

červená

Sk 1,15-17.20-26

bílá
7. neděle
velikoniční

Zj 21,10-14.22-23

bílá

Jan 15,9-17
Sk 18,23-28
Jan 16,23b-28
Sk 7,55-60
Zj 22,12-14.1617.20
Jan 17,20-26

Jejich společný svátek souvisí s přenesením
jejich ostatků a hlavně s posvěcením římské
basiliky Dvanácti apoštolů 1.5. 570.

Křeslo pro hosta - Ing. František Kopečný
Není mše sv. v Bynově
Poutní mše sv. v kapli sv. Jana Nepomuckého
v Chrástu v 18:00 (večerní mše sv. u Františka
odpadá)
Zasvěceny kostel ve Hřensku a kaple v Dobrné.

Po

17.

Sv. Paschal Baylon. Františkánský mnich, narozený v chudé rolnické rodině, celý život konal
nejprostší práci a dlouhý čas trávil před Eucharistií. Žil v 16. století.

Út

18.

Sv. Jan I. Papež, který zemřel na následky věznění ariánským císařem Theodorichem r. 526.

St

19.

Čt

20.

Pá

21.

Sv. Ondřej Bobola. Žil v 16. - 17. století. Je patronem za jednotu východní a západní církve.

bílá

So

22.

Sv. Julie. Jako otrokyně byla na Korsice r.439 při vpádu Vandalů ukřižována po vzoru svého Pána.

bílá

Ne

23.

Po

24.

Út

25.

St

26.

Čt

27.

Pá

28.

So

29.

Ne

30.

Po

31.

3. týden
žaltáře

bílá

Sv. Petr Celestýn. Poustevník, který byl r. 1294 zvolen papežem, nechtěl však tuto hodnost přijmout
a vydal konstituci o tom, že papež smí odstoupit ze své funkce, načež jí ihned sám využil.
Sv. Klement Maria Hofbauer. Nechtěl přijmout zásady módního osvíceneckého josefinismu
přelomu 18. a 19. st., podle nichž se měla církev stát nástrojem v rukou panovníka. Na sklonku
života r. 1820 Klement přece jen dosáhl souhlasu k působení redemptoristů na rakouském území.

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Oslavený Kristus daruje svým učedníkům Ducha Božího,
který je zároveň jeho Duchem. Ve Starém zákoně uděloval Božího Ducha pouze Hospodin, proto
skutečnost, že oslavený Ježíš daruje nebo sesílá Ducha, velmi zřetelně vyjadřuje jeho božství. Tento
Duch spodobuje církev s Kristem a je silou, jež ji uschopňuje k tomu, aby pokračovala v poslání
Božího Syna, v poslání hlásat a zachraňovat.
Sv. Vincent Lerinský. Vzdělaný Gal, který se dal zlákat tvrdým vojenským životem i s jeho pýchou.
Pak se změnil v pokorného řeholníka a vydal knihu na výstrahu proti kacířům. Zemřel asi r. 450.
Sv. Řehoř VII. Byl sekretářem pěti papežů, až se sám stal r. 1073 papežem. Bojoval obzvlášť proti
laické investituře a zastával záměr jasné odluky církve od státu zejména bulou „Dictatus papae“.
Památka sv. Filipa Neriho. R 1536 založil v Římě společnost pro pomoc chudým a nemocným
„Oratorium Boží lásky“, skrze niž věnoval velkou péči mladým lidem (kongregace oratoriánů).
Sv. Augustin z Canterbury. Biskup, jehož Řehoř Veliký poslal hlásat evangelium do Anglie. Tam
zorganizoval novou strukturu církve, založil opatství v Canterbury a přivedl mnoho lidí ke Kristu.

bílá
bílá

4. týden
žaltáře

Sv. Emil

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 18:00
Neděle 9:00 a 17:30
Sobota - Bynov: liché soboty 18:00 v kostele P. Marie
sudé soboty v pečovatelském domě
Excurrendo: Kostel Nejsvětější Trojice – farnost
Jílové: Neděle 10:45, středa 18:00

Sk 19,1-8
Jan 16,29-3
Sk 20,17-27
Jan 17,1-11a
Sk 20,28-38
Jan 17,11b-19
Sk 22,30;23,6-11

Jan 17,20-26
Sk 25,13b-21
Jan 21,15-19
Sk 28,16-20.31
Jan 21,20-25

Sobotní památka Panny Marie

červená

Sk 2,1-11
1Kor 12,3b7.12-13
Jan 20,19-23

zelená

1Pt 1,3-9
Mk 10,17-27

zelená

1Pt 1,10-16
Mk 10,28-31

bílá

1Pt 1,18-25
Mk 10,32-45

zelená

1Pt 2,2-5.9-12
Mk 10,46-52
1Pt 4,7-13
Mk 11,11-25
Jud 17.20b-25
Mk 11,27-33

Hlavní pouť ke sv. Zdislavě v Jablonném.
Není mše sv. v Bynově

zelená

Sv. Maximin. Byl horlivým obráncem víry ve 4. st. Má zásluhu, že se západ nestal ariánským, jak o
to císařův dvůr usiloval.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE Tajemství Nejsvětější Trojice je hlavní tajemství víry a
křesťanského života. Je to tajemství Boha, který je sám v sobě. Vše, co Bůh ve světě koná, je
společným dílem všech tří božských osob, Otec, Syn a Duch svatý jsou tři od sebe skutečně odlišné
osoby, které však mají jednu a tutéž božskou přirozenost a jedno a totéž působení.
Svátek Navštívení Panny Marie. Co vše Maria k Alžbětě přinesla? - Posvěcení Janu Křtiteli. Zjevení pravdy o Vtělení. - Příklad lásky, pomoc a radost. - Chvalozpěv nazvaný Magnificat. U
Alžběty byla Panna Maria poprvé "Prostřednicí milosti." Maria v odpověď zapěla chvalozpěv:
"Velebí má duše Pána…

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: 14:30; Arnoltice: So: 16:00
1. so v měsíci pouť do Hor. Police, mše sv.: 10:00

bílá

zelená
9. neděle v
mezidobí

bílá

Př 8,22-31
Řím 5,1-5
Jan 16,12-15

!!!Není ranní mše sv. u Františka!!!
Poutní mše sv. v Jílovém v 10.45

1. týden
žaltáře

bílá

Sof 3,14-18
Lk 1,39-56

Navštívení Panny Marie je zasvěcena kaple
v Bynovci (slavnost tradičně 2.7.)

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.

