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Z apoštolské konstituce papeže Pia XII.:
A proto vznešená Matka Boží, tajemně už od věčnosti spojená s
Ježíšem Kristem jediným a týmž úradkem předurčení, neposkvrněná při
svém početí, zcela neporušená panna při svém božském mateřství,
velkodušná spolupracovnice božského Vykupitele, vítěze, který úplně
přemohl hřích a jeho následky, dosáhla nakonec jako vrcholné koruny
svých výsad toho, že byla uchráněna od porušení v hrobě a že byla
jako její Syn po vítězství nad smrtí vyzdvižena s tělem i s duší do
svrchované nebeské slávy. Tam se skvěje jako Královna po pravici
svého Syna, nesmrtelného Krále všech věků.

---------------------------A shromáždění učedníci
A jen sloup ohně, vpíjející
ani by nedovedli říci,
potůčky slzí z jejich lící,
jak stalo se jim, jim před zrakem, žhne od země až k nebesům
že matka jejich, Panna-skála,
a chví se zpěvem, tiše hasna.
jež na lůžku zde umírala,
- Ó Evo vítězná, ó, Krásná,
odváta jako zázrakem.
pojď, vejdi v sluneční svůj dům!...
(Václav Renč – Popelka nazaretská)

Srpen v liturgickém roce
liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky:
- sobota 6. srpna - svátek Proměnění Páně;
- úterý 9. srpna - svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny
a mučednice, patronky Evropy
- středa 10. srpna - svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka;
- pondělí 15. srpna - slavnost Nanebevzetí Panny Marie;
- středa 24. srpna - svátek sv. Bartoloměje, apoštola.

Bohoslužby
Černilov:
v neděli v 8.30 hod.
ve středu a v pátek v 18.00 hod.
první sobotu - 6.8. v 8.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 18.00 hod.

Výrava:
poslední pondělí v měsíci

v pondělí 29.8. - v 18.00 hod.

Smržov:
mše sv. u kapličky bude
v neděli 14.8. v 17.00 hod.
ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie

Svátost smíření
Svátost smíření je možné přijmout před každou mší svatou. K přípravě
na tuto svátost poslouží např. Kancionál.

Z Bible
Aleluja.
Chvalte Hospodina, všichni lidé,
oslavujte ho, všechny národy,
neboť mocně vládne nad námi jeho milosrdenství
a Hodpodinova věrnost trvá navěky.
(Žalm 117, překlad V. Bogner, Zvon 1995)

Z diecéze a farností
Číbuz
V pátek 8. července se na faře konalo ustavující zasedání pastorační
rady (Hrček Václav, Hrčková Anna, Kavalír Pavel, Krejčová Helena,
Mlatečková Stanislava, Priester Iva, Slánská Jaroslava, Šubrtová Alena,
Vlková Jitka). Dva členové složili dodatečně slib. Místopředsedou byl
zvolen Pavel Kavalír, sekretářem Anna Hrčková. Do ekonomické rady
byl zvolen Václav Hrček.
Byla jmenována ekonomická rada farnosti (Václav Hrček, Pavel
Kavalír, Stanislava Mlatečková, Jaroslava Slánská, Alena Šubrtová).
Členové složili slib. Ustavující zasedání se konalo týž den.
PR a ER jednala společně: - pohřeb paní Svíčkové, - Svatováclavský
koncert 27. 9., požádat o příspěvky od obcí, - zápisy do farní kroniky
(Radek Havel); - oprava zdi na faře, zprovozněn vodovod; - navrácené
pozemky – poslat dopis všem, kdo na nich hospodaří, nabídky do 25.
7., přeposlat ER; oprava věže – poděkovat Vlkovu za příspěvek, bude
smlouva na příspěvek od Smržova, napsat e-mail paní Šléglové
(dotace, rozvrh prací); ER 31. 7. po mši sv.

Putování:
- 10. srpna – Svatovavřinecká pouť na Sněžku;
- 18 až 21. srpna – Poutními místy Šluknovska (Jiřetín pod Jedlovou,
Krásná Lípa, Rumburk, Filipov).

Diecézní mariánská pouť
- v sobotu 20. srpna v Malých Svatoňovicích; v 11.00 hod. mše sv. na
náměstí, hlavní celebrant Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký;
informace na www.msvatonovicekostel.cz .

Modlitba k Panně Marii
Nejčistší Snoubenko Ducha svatého,
daruj nám lásku svého neposkvrněného Srdce
jak k Bohu, tak k bližnímu, aby naše srdce
byla chápavá a hodna všech darů Ducha svatého,
neboť teprve v plnosti těchto darů
tě dovedeme nazývat svou matkou a tebe ctít.
Žehnej nám, Matko,
uctíváme-li Ducha svatého
a snažíme-li se stát hodnými jeho darů,
abychom ve světě obnovili čest Boží.
(Modlitební kniha, KNA 2002)

WC aneb pozor na zkratky
(uveřejněno v Nových perspektivách - Zpravodaji Brněnské tiskové misie v květnu 2011
- k navození příjemné nálady o prázdninách a dovolených)

Anglická učitelka měla začít učit v malé vesnici ve Švýcarsku.
Obrátila se na ředitele místní školy s prosbou, aby jí pomohl s hledáním
bytu. Brzy se našly vhodné prostory, a tak se vracela záhy zpět do
Londýna, aby zorganizovala přestěhování. Cestou jí napadlo, že při
prohlídce vlastně neviděla žádnou toaletu, nebo jak měla ve zvyku říkat
– žádný „Water Closet“ neboli WC. Napsala tedy ještě jednou řediteli,
aby se dozvěděla, zda je WC v bytě, nebo alespoň někde v blízkosti.
Ředitel uvedenou zkratku ještě nikdy neslyšel. Ani ve snu jej
nenapadlo, že by to byla toaleta. Protože si nevěděl rady, zašel za
knězem obce, aby mu poradil. Společně přišli k závěru, že učitelka
určitě měla na mysli poutní Kristovu kapličku (Wallfahrts
Christuskapellchen – WC) na okraji vesnice. Za několik dnů dostala
učitelka následující dopis:
Vážená paní učitelko,
WC je vzdáleno dobrých dvanáct kilometrů od vašeho domu.
Leží v nádherném lesním zákoutí. Vejde se tam 150 osob. Je tam
otevřeno vždy v úterý, čtvrtek a neděli. Mnozí si s sebou berou jídlo,
aby zde mohli prožít krásný den. Ve čtvrtek je varhanní doprovod.
Akustika je vynikající. I ten nejtišší tón může každý slyšet. Možná, že by
vás zajímalo, že moje dcera se právě zde seznámila se svým
manželem.
V
současnosti
sbíráme
dary
na
dovybavení
vypolštářovanými sedadly. Pokládáme to za velmi naléhavé, protože
stará sedadla už vykazují díry.
Moje manželka se tam v poslední době kvůli zdravotním
problémům nedostala. Je tomu již půl roku, co tam byla naposled.
Pochopitelně, že ji to hodně bolí. Tak ráda by tam šla častěji.
Tím končím v naději, že jsme vám pomohli. Rád zajistím
rezervaci vašeho sedadla zcela vpředu nebo v blízkosti východu, dle
toho, co by vám bylo milejší.
(Z knihy „Hühnersuppe für die Seele“ přeložila Eva Titěrová.)

Pěkné prožití prázdnin a dovolených !
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