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CÍRKEVNÍ SVÁTEK / DALŠÍ INFORMACE
Památka sv. Justina. Nejstarší křesťanský teolog, který se snažil spojit řeckou platónskou filosofii
s křesťanstvím. Zanechal po sobě několik spisů, v nichž podal svědectví o liturgii, katechezi a o víře
ve skutečnou přítomnost Krista pod svátostnými způsobami. Umučen byl kolem r. 165.
Sv. Marcelin a Petr. Marcelin a Petr zemřeli v Římě mučednickou smrtí kolem r. 304. Kat, který
Marcelina a Petra popravil, se později sám stal křesťanem.
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ. Dnešní svátek je shrnutím velikonočních událostí: ustanovení Nejsvětější svátosti, Kristovy oběti kříže dovršené zmrtvýchvstáním, a připomíná, že po svém nanebevstoupení zůstává Kristus mezi námi pod způsobami chleba a vína. S obsahem svátku koresponduje
i jeho zařazení do doby krátce po Velikonocích, kdy církev oslavila všechna základní tajemství víry.
Sv. František Caracciolo. Patřil ke sdružení kněží, kteří si dali za úkol připravovat zločince a
odsouzené na smrt a pečovat duchovně o trestance na galejích (řád Menších řeholních kleriků).
Památka sv. Bonifáce. Misionář a později arcibiskup na území dnešního Holandska a Německa.
Zde položil základy církevní organizace, zřizoval kláštery a nová biskupství. Umučen r. 754.
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Čt
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Sv. Norbert. Zakladatel řádu premonstrátů, který spojuje rozjímavou modlitbu s aktivní službou
duším. Zemřel r. 1134. Norbertovy ostatky byly r. 1627 přeneseny do Prahy na Strahov.
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v mezidobí
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Sv. Robert. Cisterciácký kněz, který ve 12. století zakládal nové kláštery v Anglii a ve Skotsku.
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Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie. O vznik a rozšíření úcty Neposkvrněnému Srdci
Panny Marie se zasloužil především sv. Jan Eudes, který tuto památku poprvé slavil 8. 2. 1643.

Ne

13.

Památka sv. Antonína z Padovy. Odešel hlásat evangelium do Afriky, poté kázal po celé Itálii a
jižní Francii, na jeho kázání přicházely tisíce lidí. Rok po své smrti byl prohlášen za svatého (1232)

11. neděle
v mezidobí

zelená

Po

14.

Sv. Anastáz. Kněz z Cordóby. Postavil se proti mohamedánům, vyznal svou víru v Krista a byl sťat r.

3. týden
žaltáře

zelená

Út

15.

Sv. Vít. Byl tajně vychován v křesťanské víře a odmítl ji zapřít, za císaře Diokleciána byl chycen,
vhozen do vroucího oleje a předhozen lvům, ale nic se mu nestalo. Nakonec byl sťat, teprve 7 letý.

zelená

St

16.

Sv. Benon (Zbyněk). Německý biskup z 11. století, vystavěl mnoho kostelů a obrátil mnoho pohanů.

zelená

17.

Sv. Řehoř Barbarigo. Italský biskup ze 17. století. Původně byl diplomatem, podílel se na dosažení
Vestfálského míru. Byl zapsán do "Rady moudrých". Jeho touhou však byla jen moudrost
pocházející od Boha. Stal se knězem a nakonec i kardinálem. Zemřel s pověstí svatosti r. 1697.

zelená

Čt

Sv. Medard. Francouzský biskup 5.-6. st. Podle legendy se při silné bouři snesl nad chlapce
Medarda obrovský orel, aby ho svými křídly ochránil před deštěm. (Přímluvce za suché počasí)
Sv. Efrém Syrský. Jáhen, který sám založil teologickou školu, kde všem ukazoval hloubku
křesťanského učení, vykládal Písmo svaté a skládal též texty písní, v nichž přístupnou formou
vštěpoval prostému lidu náboženské pravdy. Byl nazván „harfou Ducha svatého“. Zemřel r. 373.
Sv. Maxim. Neapolský biskup, který byl za obhajobu nicejského pravověří proti ariánům odsouzen
k exilu, kde zemřel dříve, než Julián Odpadlík povolil 8.2. 362 exilantům návrat do vlasti.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA. Slavíme-li svátek Ježíšova srdce, chápeme je
především jako místo dokonalého sjednocení Boha a člověka. V Kristu, pravém Bohu a pravém
člověku, jsou dvě přirozenosti, dvě vůle a dva druhy činnosti, přičemž lidské mohutnosti jsou
svobodně a z lásky zcela podřízeny božským. On, dokonalý služebník, je tedy také vzorem a výzvou
k naší oddané službě Božímu království, jíž máme přispět k dostiučinění za naše viny.

zelená
breviář
str. 755

bílá

1. týden
žaltáře

zelená
červená

breviář
str. 768

2Tim 1,1-3.6-12

Mk 12,18-27
Gn 14,18-20
1 Kor 11,23-26
Lk 9,11b-17

Ve farnosti Podmokly se přesouvá na neděli.
Mše sv. v kostele sv. Kříže v 18:00.

2Tim 3,10-17
Mk 12,35-37

1. pátek v měsíci

2Tim 4,1-8
Mk 12,38-44
1Král 17,17-24
Gal 1,11-19
Lk 7,11-17
1Kral 17,1-6
Mt 5,1-12

Sobotní památka Panny Marie

zelená

1Kral 17,7-16
Mt 5,13-16

zelená

1Kral 18,20-39
Mt 5,17-19

zelená

1Kral 18,41-46
Mt 5,20-26

bílá

bílá
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17a

Ez 34,11-16
Řím 5,5-11
Lk 15,3-7
Iz 61,9-11
Řím 5,5-11
Lk 2,41-51
2Sam 12,7-10. 13 Obec Kámen (dříve Heidestein) je zasvěcena
Gal 2,16.19-21
sv. Antonínovi.
Lk 7,36-8,3
1Kral 21,1-16
Mt 5,38-42
1Kral 21,17-29
Mt 5,43-48
2Kral 2,1.6-14
Mt 6,1-6.16-18
Sir 48,1-15
Mt 6,7-15

Pá

18.

Sv. Marina.

So

19.

Sv. Jan Nepomuk Neumann. Narodil se v Prachaticích. Po vystudování teologie odjel do Ameriky,
kde působil jako misionář a stal se biskupem ve Filadelfii. Zemřel na celkové vyčerpání r. 1860.

Ne

20.

Sv. Silverius.

12. neděle
v mezidobí

Po

21.

Památka sv. Aloise Gonzagy. Byl nejstarším synem z šlechtického rodu, ale zřekl dědičných práv
a vstoupil k jezuitům. Při ošetřování nemocných morem se nakazil a zemřel r. 1591 v Římě.

4. týden
žaltáře

Út

22.

Sv. Jan Fisher a Tomáš More. Byli společně odsouzeni pro velezradu a zemřeli mučednickou smrtí
r. 1535, protože odmítli podepsat prohlášení proti nerozlučitelnosti manželského svazku a uznat
svrchovanost krále Jindřicha VIII. nad církví. První byl biskupem, druhý lordem kancléřem.
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So
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27.

Po

28.
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29.
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30.

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 18:00
Neděle 9:00 a 17:30

zelená

2Kron 24,17-25
Mt 6,24-34
Zach 12,10-11
Gal 3,26-29
Lk 9,18-24
2Kral 17,5-8.
Mt 7,1-5
2Kral 19,9b11.14-21.3135a.36
Mt 7,6.12-14
2Kral 22,8-13;
Mt 7,15-20

zelená
bílá

zelená

bílá

zelená

Sv. Jan a Pavel. Byli ve 4. století v Římě úředníky v paláci dcery Konstantina Velikého. Když zemřela, odmítli sloužit novému panovníkovi a chtěli sloužit jen Kristu, proto je král nechal zavraždit.

FARNOST DĚČÍN I
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

2Kral 11,1-4.9Mt 6,19-23

zelená

Sv. Josef Cafasso. Kněz, který pomáhal Donu Boscovi v zakládání jeho kongregace. Pak se věnoval
hlavně pastoraci ve věznicích, proto měl přezdívku „kněz šibenic“. Zemřel r. 1860 ve věku 49 let.
SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE. Při Janově narození se lidé divili: "Co asi z toho dítěte
bude? Vždyť ruka Páně byla s ním." A skutečně sám Ježíš pochválil Jana: "Pravím vám, mezi
zrozenci z ženy nepovstal větší nad Jana Křtitele". A Jan byl velký jak ve svém životě, tak i v smrti.
Připravil lid na příchod Mesiáše. Své celoživotní dílo završil mučednickou smrtí.
Ct. Ivan. První poustevník v Čechách na přelomu 9. a 10. st., jehož existence je doložena. Byl pochován ve své poustevně, u níž později vznikla kaple a benediktinský klášter Svatý Jan pod Skalou.

Sv. Cyril Alexandrijský. Byl jedním z největších teologů a exegetů křesťanského Východu. Bojoval
proti bludům (nestorianismu, který tvrdí, že Kristus byl pouhým člověkem) a za vyhlazení pohanství
všemi prostředky a s takovou prudkostí, že mu to někteří jeho součastníci vyčítali. Zemřel r. 444.
Památka sv. Ireneje. Biskup ze Smyrny, který ve svém hlavním spise „Adversus haereses - Proti
bludným naukám“ hájil oprávněnost církevní tradice a hierarchie. Velmi též přispěl k usmíření
sporu o den slavení Velikonoc. Zemřel kolem r. 200 pravděpodobně mučednickou smrtí.
SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA. Petr pocházel z Betsaidy a stejně jako jeho bratr Ondřej byl
rybářem. Byl ženatý a bydlel v Kafarnau. Po Ježíšově smrti, vzkříšení a seslání Ducha Svatého
navštívil první křesťanské obce a přijal první pohany do církve. Nějaký čas působil Petr v Antiochii
a nakonec v Římě, kde také byl podle staré tradice v době císaře Nerona mezi lety 64-67 ukřižován
hlavou dolů. Pavel pocházel z židovské rodiny, která získala římské občanství a usadila se v Tarsu.
Byl žákem slavného rabína Gamaliela a sám se projevoval jako horlivý farizeus. Po svém obrácení
na apoštolských cestách založil ve východním středomoří velký počet křesťanských obcí. Pavel byl
sťat mečem v Římě r. 67.
Sv. prvomučedníci římští. Po požáru města Říma v r. 64 dal císař Nero popravit velké množství
křesťanů. Tito křesťané byli umučeni různým způsobem většinou v Neronově cirku.

zelená

zelená

Sobotní památka Panny Marie

13-15a.18

Ostatky sv. Severina byly přeneseny po požáru
v roce 1688 do kostela Povýšení sv. Kříže v
Děčíně, kde jsou dodnes.
23,1-3

Iz 49,1-6
Sk 13,22-26
Lk 1,57-66.80
2Kral 25,1-12
Mt 8,1-4
Plac 2,2.10-14.
18-19
Mt 8,5-17
1Kral 19,16b.
Gal 5,1.13-18
Lk 9,51-62

13. neděle
v mezidobí

zelená

1. týden
žaltáře

červená

Am 2,6-10.13Mt 8,18-22

červená

Sk 12,1-11
2 Tim 4,6-8.1718
Mt 16,13-19

zelená

18.20

Kněžské svěcení v katedrále
v Litoměřicích v 10:00

sv.

Štěpána

19-21

16

Am 5,14-15.21- 24
Mt 8,28-34

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
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.

