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DUBEN 2011
DEN

CÍRKEVNÍ SVÁTEK / DALŠÍ INFORMACE

liturgie

barva

čtení

FARNOSTI DĚČÍN I a PODMOKLY

Oz 14,2-10
Mk 12,28b-34
Oz 6,1-6
Lk 18,9-14

1. pátek v měsíci

Pá

1.

Sv. Makarius. Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj.

fialová

So

2.

Sv. František z Pauly.

fialová

Ne

3.

4. neděle postní – družebná, liščí. O družebné neděli se scházela ve stavení svobodná chasa a
pojídala koláče s několikerým plněním (družbance). Druhý název "liščí" vznikl z této tradice: matka
napekla v noci preclíky, navlékla je na vrbový prut a rozvěsila na větve. Ráno vyzvala děti, aby se
podívaly, zda je tam liška nepoztrácela.

4. neděle
postní

růžová

Po

4.

Sv. Isidor. Po svatém Isidoru pelichá srst všemu tvoru.

4. týden
žaltáře

fialová

Út

5.

Sv. Vincenc Ferrerský. Svatého Vincenta ráno jasné, na podzim na stromech ovoce časné.

fialová

St

6.

Sv. Notger.

fialová

Čt

7.

Sv. Jan Křtitel de la Salle.

fialová

Pá

8.

Sv. Albert. Dlouhé sněhy po svatém Albertu, není sedláku v sednici do žertu.

fialová

So

9.

Sv. Marie Kleofášova.

fialová

Jer 11,18-20
Jan 7,40-53

Ne

10.

5. neděle postní. Připomíná prastarý pohanský zvyk vynášení smrtky (Mařena, Mořena, smrtholka, Morena, Čaramura), symbolu zimy, nemocí, zmaru, její spálení nebo utopení v řece. Hospodářství se tím zbavilo všeho zlého, co zima přinesla. Smrt byla vyrobena ze slámy, oblečena do
ženských šatů, kolem krku měla navlečeny korále z vejdumků (vyfouknutých vajec) a ulit hlemýžďů.

5. neděle
postní

fialová

Ez 37,12-14
Řím 8,8-11
Jan 11,1-45

Po

11.

Sv. Stanislav. O svatém Stanislavu skloň před bouří hlavu.

1. týden
žaltáře

fialová

Út

12.

Sv. Julius.

fialová

St

13.

Sv. Martin I.

fialová

Čt

14.

Sv. Lambert. Na svatého Lamberta má se všechno zelenat.

fialová

Pá

15.

Sv. Anastázie. Svatá Anastázka pole jasem laská.

fialová

So

16.

Sv. Bernadetta Soubirousová. O svaté Bernadettě trnka v poli kvete.

fialová

17.

Květná neděle – Beránková, palmová. Žehnají se kočičky - jívové proutky, nosí se líto (zelená ratolest zdobená barevnými fábory a bílými nebo barevnými skořápkami; lítečko nosívala děvčata a s
přáním po domech zpívala: "Květná neděle, kdes tak dlouho byla...", vymetají se světnice, aby
všechna havěť zahynula a z domu zmizela ("Pryč hosti bez kostí! - švábi" atd.), v některých krajích
věří, že by měl mít tento den člověk na sobě něco nového, aby ho nepokakal beránek. Dívky s létečkem i koledovaly po vsi a zpívaly. Jejich koleda byla většinou mouka, vejce, omastek, slanina. Létečko pak donesly hospodáři, který choval včely. Ten zasadil stromeček blízko úlu, aby chránil včely před zlou nemocí. Na květnou neděli byly také svěceny ratolesti, které chránily celé hospodářství.

Ne

6. neděle
postní

fialová

1Sam 16,1b.6-7.
10-13a
Ef 5,8-14
Jan 9,1-41
Iz 65,17-21
Jan 4,43-54
Ez 47,1-9.12
Jan 5,1-3a.5-16
Iz 49,8-15
Jan 5,17-30
Ex 32,7-14
Jan 5,31-47
Mdr 2,1a.12-22
Jan 7,1-2.10.25-30

Dan 13,1-9.1517.19-30.33-62
Jan 8,1-11
Nm 21,4b-9
Jan 8,21-30
Dan 3,14-20.
91-92.95
Jan 8,31-42
Gn 17,3-9
Jan 8,51-59
Jer 20,10-13
Jan 10,31-42
Ez 37,21-28
Jan 11,45-56

Iz 50,4-7
Flp 2,6-11
Mt 26,14-27,66

Na desátý den v dubnu setý bývá krásný len.

Při mši sv. v 18:00 bude udělována svátost
nemocných.

Po

18.

Modré pondělí

Út

19.

Šedivé úterý

fialová

St

20.

Sazometná (Škaredá) středa. Tento den se vymetaly komíny. Lidé se neměli mračit, jinak by se
škaredili každou středu v roce.

fialová

Čt

21.

Zelený čtvrtek. Tento den se měla jíst zelená strava (špenát, kopřivy, různé druhy zelí), aby člověk
byl celý rok zdravý. (Ve skutečnosti původ názvu z němčiny - grienen - plačtivý)

bílá

Pá

22.

So

23.

Ne

24.

Po

25.

Út

26.

St
Čt

Svatý týden

Velký pátek. Je dnem hlubokého smutku. Tento den se nesmělo prát, neboť pradleny říkaly, že by
namáčely prádlo do Kristovy krve. Pátek byl také dnem čarodějnic a lidé věřili, že kdyby
čarodějnice získala nějaký jejich předmět (pramen vlasů, kravské chlupy, hrnek mléka), mohla by
je s pomocí oněch věcí uhranout, naplnit zlou energií a kletbou a ukrýt někde ve stavení či chlévě a
pak by se začaly dít hrozné věci. Lidé by onemocněli, krávy by dojily krev, ovocné stromy by uschly.
Bílá sobota. Dopoledne se před kostelem pálil a světil oheň (pálení Jidáše), který si hospodyně na
polínku odnášely domů, a chlapci naposledy hrkali s koledou.
SLAVNOST Zmrtvýchvstání Páně. Žehnaly se velikonoční pokrmy (beránek, mazanec, chléb, vejce
a víno), které měly připravit tělo po dlouhém půstu na návrat k tučnější stravě. Kdokoli přišel do
stavení, musel dostat kus požehnaného pokrmu. Jedla se velikonoční nádivka, skopové a jehněčí
maso i holoubata, předem požehnaná v kostele.
Svátek sv. Marka. Svatého Marka deštivo - sedm týdnů blátivo.
Po teplém Marku se často ochlazuje.
Brambory sázej na svatého Marka – bude jich plná jamka.
Na svatého Marka kdo nemá chleba, ať kouše jabka.

fialová

červená

Iz 42,1-7
Jan 12,1-11
Iz 49,1-6
Jan 13,21-33. 36
Iz 50,4-9a
Mt 26,14-25
Ex 12,1-8.11-14
1Kor 11,23-26
Jan 13,1-15
Iz 52,13-53,12
Žd 4,14-16;5,7-9

Jan 18,1-19,42

1. neděle
velikonoční

bílá

Sk 10,34a.37-43
Kol 3,1-4
Jan 20,1-9

Velikonoční
oktáv

bílá

Sk 2,14.22b-33
Mt 28,8-15

Sv. Richarius.

bílá

27.

Sv. Zita. Svatá Zita slunce vítá.

bílá

28.

Sv. Petr Chanel.

bílá

Sk 2,36-41
Jan 20,11-18
Sk 3,1-10
Lk 24,13-35
Sk 3,11-26
Lk 24,35-48

Pá

29.

Sv. Kateřina Sienská.

bílá

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

So

30.

Sv. Zikmund. O svatém Zikmundu je moc teplo na bundu.

bílá

Sk 4,13-21
Mk 16,9-15

Pobožnost křížové cesty: v postě
V kostele sv. Františka každý pátek po
mši sv., každou neděli v 17:00.
V kostele sv. Václava každý pátek před
mší sv. v 17.30.
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
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
Kostel sv. Františka z Asissi v Podmoklech:
Po, St: 7:00; Út , Čt, Pá 18:00
Neděle 9:00 a 17:30 (3. neděle latinská)
Sobota - Bynov: 18:00 v pečovatelském domě

Výroční den zvolení Josepha Ratzingera za
papeže katolické církve.

Excurrendo: Kostel Nejsvětější Trojice –
farnost Jílové: Neděle 10:45, středa 18:00
Setkávání v Podmoklech
každou neděli od 10:00 do 11:00 – 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 po večerní mši svaté – večerní
chvály
každá středa v 19:30 modlitební večer
v kostele

16:00 v zámecké kapli sv. Jiří poutní mše
sv., celebruje Mons. Jan Baxant.

Kostel Sv. Františka Xaverského "Sonety
svatého Františka Xaverského" literárněhudební pořad spojený s literárně-vědnou
přednáškou (dr. Jan Linka)

každá středa ve 20:00 filosofický kurs
každý čtvrtek po večerní mši svaté – adorace
každý pátek ve 14:00 nácvik scholy
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.
Setkávání v Jílovém: každý pátek od 20:00
po rodinách - setkávání (modlitba a
rozhovory)
1. pátek fara v Jílovém od 19:00 – setkání
farníků

