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15. srpna oslavujeme

Nanebevzetí Panny Marie
Dnes je ten přeslavný den,
kdy Rodička Boží vstoupila do věčné radosti v nebi.
Radujeme se spolu s ní a voláme:
Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého.

--Eva nám zavřela nebeskou bránu,
Maria nám ji zase otevřela.
Kristus vzal svou nejčistší Matku k sobě,
aby jí dal účast na svém vítězství nad smrtí.
Nedopustil, aby nad ní panovala smrt.

--Krásná a vznešená je Panna Maria,
Kristus ji přijal do nebeské slávy.
Vyniká mezi svatými a září jako slunce.
(antifony z DMC)

Srpen v liturgickém roce
liturgické mezidobí

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

Bohoslužby
Černilov:
v neděli v 8.30 hod.
ve středu (kromě 15.8.) a v pátek v 18.00 hod.
první sobotu - 4.8. v 8.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 18.00 hod.

Výrava:
poslední pondělí v měsíci

v srpnu mše sv. nebude,
další bude až v pondělí 24. září v 18.00 hod.

Smržov:
mše sv. u kapličky bude
na slavnost Nanebevzetí Panny Marie
ve středu 15.8. v 17.00 hod.

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

Z Bible
Těchto šest věcí Hospodin nenávidí
a sedmá je mu ohavností:
přezíravé oči, zrádný jazyk,
ruce, které prolévají nevinnou krev,
srdce osnující ničemné plány,
nohy rychle spěchající za zlem,
křivý svědek, který šíří lži,
a ten, kdo vyvolává mezi bratry sváry.
(Přísloví 6, 16-19)

Z diecéze a farností
Mariánská pouť rodin a mládeže
v neděli 19. srpna na Chlumku u Luže; v 11.00 hod. mše sv. - Mons. Jan
Vokál, biskup královéhradecký.

Poutní slavnost
Nanebevzetí Panny Marie na Hoře Matky Boží u Králík v neděli 19.
srpna – mše sv. v 10.00 hod. - Mons. Zdeněk Wasserbauer, pomocný
biskup pražský;
informace na www.klasterkraliky.cz .

Libřice
Na zhotovení nových dveří ke kostelu sv. Michaela přispěl materiálem
pan Josef Kumprecht a na zaplacení faktury (51.667,- Kč) částkou
30.000,- Kč Obec Libřice, za což farnost upřímně děkuje.

----Život bez lásky
Povinnost bez lásky činí člověka - mrzutým.
Odpovědnost bez lásky činí člověka - bezohledným.
Spravedlnost bez lásky činí člověka - tvrdým.
Pravda bez lásky činí člověka - nelítostně kritickým.
Moudrost bez lásky činí člověka - vychytralým.
Přívětivost bez lásky činí člověka - pokryteckým.
Pořádek bez lásky činí člověka - malicherným.
Důstojnost bez lásky činí člověka - ješitným.
Majetek bez lásky činí člověka - lakomým.
Víra bez lásky činí člověka - fanatickým.
Život bez lásky nedává smysl.
Bůh, který je Láska sama,
dává svým příchodem na svět smysl všemu.
(Ignotus – z CMK)

Modlitba sv. Pia z Pietrelciny
Zůstaň se mnou, Pane, neboť potřebuji Tvou přítomnost, abych na
Tebe nezapomněl. Ty dobře víš, jak snadno tě opouštím.
Zůstaň se mnou, Pane, neboť jsem slabý a potřebuji Tvou sílu,
abych nepadal tak často.
Zůstaň se mnou, Pane, neboť Ty jsi můj život a bez Tebe mi chybí
horlivost.
Zůstaň se mnou, Pane, neboť Tys mé světlo a bez Tebe se topím v
temnotách.
Zůstaň se mnou, Pane, abys mi ukázal svou vůli.
Zůstaň se mnou, Pane, abych slyšel Tvůj hlas a následoval Tě.
Zůstaň se mnou, Pane, neboť velmi Tě toužím milovat a vždy být v
Tvé společnosti.
Zůstaň se mnou, Pane, chceš-li abych Ti byl věrný.
Zůstaň se mnou, Pane, neboť má duše, ač ubohá, touží být pro
Tebe místem útěchy a hnízdem lásky.
Zůstaň se mnou, Pane, neboť se připozdívá a den se nachýlil. Můj
život plyne, blíží se smrt, soud a věčnost. Je třeba občerstvit síly,
abych nezůstal stát na cestě; k tomu potřebuji Tebe. Již se připozdívá a smrt se blíží. Bojím se temnot, pokušení, suchopárů, křížů,
bolestí.. Jak mnoho Tě potřebuji, Ježíši, v této noci vyhnanství!
Zůstaň se mnou, Ježíši, neboť v této noci života a nebezpečí Tě
tolik potřebuji. Učiň, abych Tě poznal jako Tvoji učedníci při lámání
chleba, aby eucharistické společenství bylo pro mne světlem, které
rozptyluje temnoty, silou, která mne podpírá a je jedinou radostí
mého srdce.
Zůstaň se mnou, Ježíši, neboť v hodině smrti chci zůstat spojen s
Tebou. Jestliže ne svatým přijímáním, tak alespoň milostí a láskou.
Zůstaň se mnou, Ježíši, nežádám od Tebe božskou útěchu, neboť
jí nejsem hoden, ale prosím o dar Tvé přítomnosti. Ano, jen Tebe si
žádám!
Zůstaň se mnou, Pane. Jen Tebe jediného hledám, Tvou lásku,
Tvou milost, Tvou vůli, Tvé srdce, Tvého Ducha, neboť Tebe miluji
a nežádám za to jinou odměnu, než abych Tě miloval ještě více.
Láskou pevnou, praktickou, abych Tě miloval z celého srdce zde
na zemi, abych Tě mohl ještě dokonaleji milovat po celou věčnost.
Amen.
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Pěkné prožití prázdnin a dovolených !
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