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Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2011
Na každý měsíc jsou vyhlašovány úmysly Svatého otce k modlitbě za potřeby církve
a za misie. Čeští a moravští biskupové k nim přidávají třetí úmysl za církev a obyvatele
v České republice.

SRPEN
1.
2.
3.

Aby Světové dny mládeže v Madridu povzbudily mladé lidi k ukotvení a nalezení života v Kristu.
Aby křesťanský Západ veden Duchem Svatým znovu objevil svěžest a nadšení
své víry.
Abychom byli neustále živeni Božím slovem a nebeským chlebem eucharistie
a poznávali, jak velké věci s námi koná ten, který si nás zamiloval a povolal
nás ve křtu ze tmy do svého podivuhodného světla.
texty byly převzaty z www.jesuit.cz

U
Pouť k Panně Marii Karmelské
16. července je nezávazná památka Panny Marie Karmelské. V našem kraji je
Panně Marii Karmelské zasvěcená kaplička v obci Sněžník. Několik přátel Panny
Marie si udělalo pouť tento den na Sněžník.
Tento svátek nás uvádí do Svaté země, kde na pobřeží Středozemního moře
(západně od Nazareta) se tyčí slavná hora Karmel, kterou proslavil již ve starozákonních dobách prorok Eliáš. Roku 1185 připutoval na toto místo starý rytíř Bertold, aby zde žil jako poustevník. Podle zbožné legendy jej totiž Panna Maria zázračným způsobem vysvobodila z rukou Saracénů. On Jí na poděkování za záchranu života slíbil, že odejde do ústraní a bude sloužit Bohu postem a modlitbami. Jeho příkladu následovalo časem několik dalších francouzských rytířů, ze kterých se
zde vytvořila družina poustevníků, pro kterou zde Bertold nebo jeho nástupce
sv. Brocard (1207?) vytvořil přísná řeholní pravidla, která byla schválena roku
1209 latinským patriarchou Jeruzalemským sv. Albertem a později potvrzena papežem Honoriem III. roku 1224.
Tato řehole předepisovala bratřím úctu k Panně Marii, úplnou chudobu, přebývání v poustevnách, zdrženlivost od masitých pokrmů, přísné posty, mlčenlivost
a ruční práci. To byl vlastně počátek řádu poustevníků Matky Boží z hory Karmel,
zkráceně karmelitánů.
Dnešní svátek se někdy nazývá Panny Marie Škapulířové, a to nás uvádí k další
významné postavě karmelitánů. Roku 1245 byl zvolen generálem řádu Šimon
Stock, který pocházel z Anglie, pravděpodobně z Aylesfordu. Dle pověsti se již ve
věku 12 let rozhodl stát poustevníkem, později vstoupil do řádu karmelitánů a šest
let pobýval na hoře Karmel. Podle tradice se mu 16. července zjevila Panna Maria
a svěřila mu škapulíř s příslibem zvláštní ochrany pro ty, kdo ho budou nosit. Škapulíř bylo zvláštní řádové roucho a bylo upraveno tak, že se dalo nosit pod světským šatem. Papež Pius X. dovolil zaměnit toto škapulířové roucho za tzv. škapulířovou medaili, kde na jedné straně musí být znázorněno Nejsvětější Srdce Ježíšovo
a druhé straně obraz Panny Marie.
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Kaplička v obci Sněžník zasvěcená Panně Marii Karmelské je v dosti žalostném
stavu. Přesto všichni, kteří se tam sešli, jsou přesvědčeni, že Pán Bůh i Panna Maria
byli přítomni i této bohoslužbě slova a zachovají svou milost všem, kteří se v obci
Sněžník snaží tuto kapličku zvelebit. Bude to sice ještě trvat delší dobu, ale s pomocí Boží a Panny Marie se kaplička opět stane místem, kde se bude moci sloužit
i mše svatá.
Při bohoslužbě slova se četla čtení z 1. knihy královské (18) a čtení sv. Matouše
(12, 46), zpíval se žalm k Panně Marii Karmelské a přímluvy. Během bohoslužby
se zpívala píseň „Tisíckrát pozdravujem Tebe“.
Po této bohoslužbě se šlo průvodem k malé kapličce na kraji pole, za zpěvu písně „Chválu vzdejme“. Kaplička je zasvěcena Nejsvětější Trojici. Podle legendy jí
nechal postavit sedlák, kterému se při orání propadla do země kráva, se kterou oral.
Sháněl všechny sousedy a přátele. S jejich pomocí krávu vytáhli. Sedlák byl tak
šťastný, protože kráva tehdy byla velké bohatství, a tak na důkaz vděčnosti postavil
Pánu Bohu tuto kapličku. Kaplička je dnes, díky dobrým a bohabojným lidem velmi pěkně opravena. U kapličky se lidé pomodlili, poděkovali Pánu Bohu a Panně
Marii za krásné, slunečné počasí a pomalu se rozešli ke svým domovům.
MNb.

.
Opraveny další sakrální památky
Od počátku června 2011 mohou pozorní návštěvníci Českého Švýcarska v krajině nalézt dalších osm obnovených drobných sakrálních památek, které opravuje
obecně prospěšná společnost České Švýcarsko v rámci projektu Naslouchejte hlasu
venkova (Listen to the Voice of Villages). S památkami se návštěvníci setkají
u labské cyklostezky v Dolním Žlebu, v lesích za Jetřichovicemi i v centru Starých
Křečan…
…Nedaleko přívozu v Dolním Žlebu a labské cyklostezky mohou turisté obdivovat monumentální nový železný kříž s ukřižovaným Kristem, zvaný původními
obyvateli Hillens Kreuz. Vedle květinové girlandy byly obnoveny i původní nápisy. Aby byl kříž chráněn před povodněmi, je umístěn na vysokém pískovcovém
pódiu. „Postavit ho nechali tři synové jako připomínku úmrtí svého otce Josefa
Stolze, který byl na tomto místě roku 1813 náhle stižen mrtvicí. „Jméno získal,
protože stál na pozemku usedlosti Wenzela Hilleho“, uvedla badatelka Natalie Belisová.
Na soukromé zahradě v Janově byla obnovena neobvyklá, památkově chráněná
pískovcová stéla. Bohatě zdobený kamenný podstavec několikařádkovým nápisem
upomíná na nešťastnou smrt desetileté Johanny Schubertové, k jejímuž zastřelení
došlo 29. 7. 1705…
výňatek z městského Zpravodaje zaslal pan Čtvrtník

.
· „Představ si, že přes víkend má být čtyřicet stupňů.“ „To snad není možné…“
„Jo. V sobotu dvacet a v neděli taky dvacet.“
· „Šéfe, můj plat neodpovídá mým znalostem.“ „Jistě, rozumím. Hned jej snížíme.“
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Cena času
Z práce se žena vrátila pozdě, unavená podrážděná, když zjistila, že na ni její
šestiletý syn čeká u dveří.
SYN: „Mami, můžu se tě na něco zeptat?“
MÁMA: „Jistě, na copak?“
SYN: „Mami, kolik vyděláš za hodinu?“
MÁMA: „Do toho ti nic není. Proč se mě na to vůbec ptáš?“ Žena odpověděla
nazlobeně.
SYN: „Jen to chci vědět. Řekni mi prosím, kolik si vyděláš za hodinu?“
MÁMA: „Když to musíš vědět, tak je to 100 korun za hodinu.“
SYN: „Ach jo,“ povzdechl si chlapec se svěšenou hlavou. „Mami, můžu si půjčit 50 korun?“
MATKA byla bez sebe, „Jestli ses ptal jen proto, že si chceš půjčit na nějakou
pitomou hračku, nebo jiný nesmysl, tak odpochoduj zpátky do svého pokoje a jdi
spát. Přemýšlej o tom, proč jsi tak sobecký. Já se v práci nedřu jen pro nějakou dětskou lehkovážnost.“
Chlapec potichu odešel do svého pokoje a zavřel za sebou dveře.
Žena usedla a chlapcovy otázky ji rozzlobily ještě víc. Jak se ji může takhle
ptát, jen aby dostal nějaké peníze? Asi po hodině se žena uklidnila a začala přemýšlet: Možná, že na něco opravdu těch 50 korun opravdu potřeboval. A moc často
si o peníze neříkal. Žena přistoupila ke dveřím do chlapcova pokoje, otevřela je.
„Už spíš, synku?“ Zeptala se.
„Ne, mami, jsem vzhůru,“ odpověděl chlapec.
„Přemýšlela jsem, možná jsem na tebe zbytečně vyjela,“ řekla žena. „Byl to
dlouhý, úmorný den a já si na tobě všechno vylila. Tady máš těch 50 korun, které
jsi chtěl.“
Malý chlapec se posadil a usmál. „Ach, mami, moc děkuju“, zajásal. Pak sáhl
pod polštář a vytáhl pár zmuchlaných bankovek. Žena viděla, že už nějaké peníze
má a pocítila, jak se ji znovu zmocňuje hněv.
Chlapec spočítal všechny své peníze a pak pohlédl na matku.
„Proč chceš víc peněz, když už nějaké máš?“, zabručela matka.
„Protože jsem neměl dost, ale teď už mám,“ odpověděl chlapec.
„Mami, teď mám 100 korun. Můžu si koupit hodinu tvého času? Prosím, přijď
zítra o hodinu dřív. Mohli bychom spolu večeřet.“
Žena byla zdrcena. Objala svého malého syna a prosila ho za odpuštění.
Tohle je jen kratičká připomínka všem, kteří v životě hodně tvrdě pracují. Nenechme nám čas protéci mezi prsty, aniž bychom jej strávili s těmi, na kterých nám
opravdu záleží, které máme v srdci. Nezapomínejte sdílet váš čas v hodnotě sto korun s někým, koho opravdu milujete.
Zemřeme-li zítra, firma, u které pracujeme si za nás najde náhradu během několika hodin. Ale rodina a přátelé, které opustíme, budou cítit ztrátu po zbytek života.
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Prázdninová putování
Jako každý rok, připomínám i letos, že by bylo hezké, kdybychom přispívali
alespoň krátkým příspěvkem do našeho farního měsíčníku. Dovolené se k tomu
přímo nabízejí. Máme možnost se rozdělit o nevšední, ale i ty „všední“ zážitky, doporučit zajímavé výlety…
To abych sám taky začal, že? Tedy například doporučuji cestování železnicí,
zvláště po tratích, které možná již při současné politice Českých drah a „pohodlí“
lidí brzo zaniknou.
Přikládám foto z jednoho takového výletu. Je z překrásného severočeského
města, nebudu napínat, z Kadaně. Pokud si někdo myslí, že v Severních Čechách
nic není, a tudíž zde nelze trávit dovolenou, výlety – tak se tedy děsně mýlí a tento
kraj vůbec nezná!

R. S.

U

&

Okénko do knihovny
autor:
název:
z obsahu:

P. Piťha
Jedeme na pouť
Tvar víry

Všichni nábožensky žijící lidé znají definici víry: Božská víra je od Boha vlitá
ctnost, kterou pevně pro autoritu Boha zjevujícího za pravdu uznáváme všechno, co
Bůh zjevil a k věření se nám od Církve předkládá: Otázka je, zda s touto definicí
nějak pracují, a někdy i to, zda jí pořádně rozumí. Obojí člověk potřebuje, když se
dostane na poutní místa, protože se tam setká s mnoha lidmi, z nichž někteří vypadají dost podivně. Jmenovitě při velkých slavnostech můžeme vidět a zažít ledacos.
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Přiznávám, že mi trvalo bezmála celý život, než jsem se v tom hemžení a mnohosti
trochu zorientoval a vyrostl z různě radikálních úsudků a dokonce soudů. Ne příliš
obtížné bylo obejmout láskou různě potrhlé bytůstky, protože je jasné, že to nemají
v hlavě úplně v pořádku. Poutní místa takové lidi přitahují. Mám na mysli všelijaké
ty povětšinou nevábné, zato dosti pestře oděné stařeny ověšené devocionáliemi se
dvěma i více taškami, které přebíhají od oltáře k oltáři a od sochy k soše bez ohledu, zda někoho ruší, třebas při pozdvihování. Z tašek vyhrabávají nejpodivnější
možné předměty, nastavují je směrem k obrazům, sápou se, aby se oním předmětem dotkly alespoň spodního rámu a pak ho jako úžasný poklad zahrabou mezi
ostatní obsah tašky, který teprve čeká na svou chvíli, která postupně nastane
u všech nohou, rukou a tváří všech zobrazených světců…
Horším problémem bývá velmi široká škála inteligence u poutníků. Stojí tam
vedle sebe lidé prostí jen s nejnižšími stupni vzdělání a lidé mimořádně bystří
s velkým vzděláním. Obojí tvoří lid Boží a Bůh, v něhož věří, je miluje touž otcovskou láskou. Patří k sobě navzájem a ve velkých věcech, které se týkají života
a smrti, jsou si rovni. Jejich nerovnost ve věci nadání a vzdělání ovšem přinesla
mnoho bolesti, předsudků a odsudků. Snad nejstrašnějším z nich je posun významu
slova jednoduchý a nepochopení evangelního označení chudý duchem. Co znamená, když o někom řekneme, že je jednoduchý? Stalo se to běžným synonymem slova hloupý. Ale pozor. Jednoduchý znamená, že označený člověk má jen jednoho
ducha, právě tak jako jednooký má jen jedno oko. Člověk, který není takto jednoduchý, je dvojaký, je to pokrytec nebo lhář nebo záludný podvodník. Je to člověk,
na něhož se vztahuje vše, co čteme o lidech dvojakého srdce. Jsou to tvrdé výroky.
Jednoduchý člověk je zvláštním způsobem blízký a dokonce i podobný Bohu, který
je zcela jednoduchý. Jednoduchý člověk je člověk nerozděleného srdce. I slovo
prostý, které se zaměňuje se slovem hloupý, označuje krásnou vlastnost člověka.
Prostý člověk je prostý jakékoli příměsi, je to čistý, ryzí člověk. Být chudý duchem
neznamená, že někdo má málo ducha, ale že má ducha svobody vůči pozemským
statkům…
Jsou věční kritikové z řad vzdělaných lidí, kteří chodí se svými měřidly hloubky
duchovního života a svými duchoměry či hloubkoměry určují přijatelnost zpěvu,
kázání, organizace a vůbec všeho.
Jsou ještě jiná úskalí, která na poutníka čekají při konfrontaci s ostatními poutníky. Lidem niterným a plachým může být těžko uprostřed velkého shromáždění,
které je uchopí a nese. Znám pocit nesvobody, který se zmocní racionálního člověka, když pocítí, že lidé kolem něho se začínají sjednocovat do jednoty pohybu a dechu a mají nakročeno přes náboženské povznesení směrem k davové psychóze.
Vím, že pro mnoho lidí je právě tento stav něčím neopakovatelné krásným. Mohli
bychom uvádět další a další typy lidí a tvary víry, např. odlišnost lidí vpravdě mysticky naladěných, lidí s velkou fantazií, lidí věcných a tvrdě racionálních. Bylo by
to dlouhé pojednání.
Vrátím se k tomu, co s touto mnohostí dělat, jak se s ní vyrovnat. Jako vždy je
řešení v podstatě prosté. Podívejte se např. na kvetoucí louku. Je krásná. Je na ní
velké množství květů úžasně odlišných. Od krásně geometricky srovnaných kopretin až po podivně neuspořádané, jako třeba kohoutek luční, od výrazně zbarvených
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pryskyřníků až k tak plachým květům, že ani nevypadají jako květ a svou polobledou zelení splývají s listy a lodyhou. K tomu ke všemu se ještě jmenovat tetlucha
nebo sveřep kostrbatý. A přece se všechny zúčastňují na kráse rozkvetlé louky. A k
těmto květům patří další květena v obrovské škále vypěstovaných zahradních květin, jakými jsou třebas tulipány a zahradní růže, popř. květák, až ke všem zrakům
ztracené drchničce rolní, která nás tak potěší, když procházíme na podzim strništěm.
Jiným obrazem množství různosti poutníků je orchestr. Představte si, jak ubohou píseň chvály by zvládl sbor houslistů, kteří by navíc měli na nástroji jen jednu
strunu. Nebo si představte hudbu, kterou by zahráli muzikanti vybaveni jen signalizačními píšťalkami. Bůh si přeje a také si zaslouží harmonii velmi rozličných hlasů,
nástrojů a skupin. Chovejte se proto tak jako hráč v orchestru. Jak by to asi dopadlo, kdyby si bubeník řekl, že taky má co říct do pianissima fléten a prostě začal
mydlit paličkami do napjaté kůže. A jak by to dopadlo, kdyby hráči na violy
a housle odešli, protože je mnoho lidí neslyší, když se přidají basy a přemručí je.
Nebo co dělat s hráčem na pikolu, který piští do všeho. Buďme uctiví a ukáznění.
vybrala M. J.

U
Knihovna je v přízemí farní budovy (Farní klub). Knihy si zde můžete půjčovat,
můžete si je zde i číst. Kromě domluvy s M. Jiráskovou je zavedeno půjčování
v neděli od 8:00 do 9:00 a po mši svaté do 11:00-11:30 (K. Macoun).
Seznam knih naleznete na našem webu.

U
Farní rada
Farní rada má prázdniny!
Příští setkání Farní rady by se mělo uskutečnit v neděli 11.
září 2011 v 18:45 (po večerní mši svaté).

U
Kontaktujte členy FR - nezůstávejte v pasivitě!
Jméno
P. František Jirásek
Jiří Málek
Eva Pohořelá
Otto Chmelík
Antonín Musil
Jaroslava Škodová
Miloš Vavřička

Funkce
předseda Farní rady
místopředseda
zapisovatelka
člen
člen
člen
člen

U
·

„Pane Novák, co bude z vašeho syna, až dostuduje medicínu?“ „Asi šedesátník.“
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Hospodaření – farnost Podmokly a Jílové
Rok
2011

Sbírky
vybráno
Podmokly
Jílové

Společně odvedené mimořádné sbírky
Částka

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

8 108 Kč
6 945 Kč
6 106 Kč
7 885 Kč
6 584 Kč
6 167 Kč

2 060 Kč
1 555 Kč
2 533 Kč
1 212 Kč
1 911 Kč
1 234 Kč

1 909 Kč
2 804 Kč
2 162 Kč
0 Kč
0 Kč
1 685 Kč

Součet

41 795 Kč

10 505 Kč

8 560 Kč

Účel
Na katolické školy
Svatopetrský haléř
Na pojištění

Na bohoslovce

U
Pouť do Dolního Žlebu
Kostel Nejsvětější Trojice bude po dobu opravy uzavřen. Přesto, kdo bude mít zájem, může se v tu dobu zastavit na hřbitově a udělat si pěkný výlet…
Modlitební setkání se konají každou 1. neděli v měsíci ve 13:45.
Rok 2011
2. října Prostř. Žleb – kaple Andělů Strážných

7. srpna
6. listopadu

4. září
4. prosince

vlakové spojení:
(cena 20 / 15 Kč – cena za normální jízdné / zákaznické jízdné - levnější je zakoupit skupinovou, či zpáteční jízdenku!)
Děčín hl. nádr. 12:40 14:40 16:40 Dolní Žleb
15:03 17:03 19:03 21:03
Čertova Voda 12:48 14:48 16:48 Čertova Voda 15:08 17:08 19:08 21:08
Dolní Žleb
12:54 14:54 16:54 Děčín hl. nádr. 15:17 17:17 19:18 21:18

U
Informace, aneb co se událo a co nás čeká

z toho, co se podařilo zjistit...
F Světové dny mládeže Madrid 2011 – sledujte od 16. do 21. srpna 2011...
F Mužský rituál přechodu do zralé dospělosti 2011 – se bude konat ve dnech

10. - 14. 09. 2011 v jedinečném prostředí střediska v Nesměři, ležící na břehu
řeky Oslavy. Vřele doporučujeme, dejte vědět i dalším, jsou stále volná místa.
Více na: http://www.setkani.org/index.php?id=55&case=906#act.
F Tyto a další informace – na webu: http://rkf.dc.podmokly.sweb.cz/ – navštivte
naše/vaše stránky!
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Biblický koutek
53. část
Síla jeho lásky. Na cestě do Damašku zakusil Pavel bezpodmínečnost Boží lásky. Cítil se jí zasažen, povolán a obklopen právě ve chvíli, kdy se mýlil a chystal se
použít násilí proti Kristovým učedníkům.
Vytrpěl. Utrpení provázelo Pavla neustále: to, co mu působilo největší bolest,
nebylo ani tak fyzické strádání, ale křesťanští bratři, kteří nepochopili jeho hlásání
a vytvářeli v komunitách zmatek. Svoje bolesti popisuje jako „osten v boku.“
Velký apoštol. Apoštolů bylo dvanáct. Duch svatý k nim ale ve své nekonečné
svobodě přidal třináctého: Pavla. Ten se více než kdo jiný zasadil o rozšíření církve
i mimo hranice židovského náboženství. Vydal se na cestu, která měla konkrétní
cíl: sjednotit všechny lidi v Boží lásce, která se zjevila skrze Ježíše.
(pokračování příště)
z knihy Katedrála moudrého písaře, připravila M. J.

U
Vatikán chválí film Harry Potter a relikvie smrti 2
L'Osservatore Romano vydalo 13. července 2011 kladnou recenzi posledního
filmu kouzelnické ságy, Harry Poter a relikvie smrti.
Vatikánský deník L'Osservatore Romano vyslovil podporu poslednímu filmu
o Harry Potterovi, druhé části „Relikvie smrti“. Deník poukázal na ctnosti přátelství
a oběti, které Harry a jeho přátelé vykazují. Za roky své formace společně skupina
vyspěla a často čelila smrti a ztrátě milovaných osob.
Článek si všímá, že tento film má mnohem temnější ladění v porovnání s předchozími. Doslova se zde píše, že „smrt se stává protagonistou“ a zachycované „násilí nemusí být vhodné pro všechny.“
Film je završením ságy o Harry Potterovi, která dala vzniknout osmi filmům
a získala si miliony fanoušků po celém světě.
TS ČBK

U
Pro dlouhé letní dny
Povedlo se vám vyřešit minulé zadání?
Zde je výsledek:

U
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Nové zadání:

R. S.

U
Manželka si chce povídat - a já nevím o čem!
Šťastná manželka, které manžel při návratu domů řekne: „Pohádal jsem se
s kolegou, a tak mám vztek, proto si mě radši nevšímejte. A ona hned ví, „která bije“. A tento manžel jí za několik dní stejně upřímně poví: „Kdybys věděla, jak jsem
se už nemohl dočkat, až budu s tebou doma“. I teď bude vědět, jak se věci mají!
Co bych měl říkat?
Muž si často myslí, že od chvíle, kdy začal jednat, svým jednáním promlouvá.
Ovšem pro ženu mají slova většinou stejnou váhu jako činy, ne-li větší. Potíž spočívá spíš v onom „jak“ mluvit. Muži často tápou: „Nevím, jak to udělat, nevím, co
bych měl říkat“. Manželé, kteří se chtějí manželkám líbit, se často snaží přijít na to,
co by manželce mohli říkat. Někteří hovoří o politických, ekonomických a sportovních problémech, ale na to většinou manželka nečeká, protože při takovém hovoru
manželé nemluví o sobě! Ostatní vyprávějí o tom, co dělali přes den – přitom však
manželky nezajímá tolik, co jejich polovičky dělaly, ale co pociťují.
Jestliže spolu partneři nemluví, nemají si nakonec co říci. A tak se pokoušejí
uspokojit potřebu komunikace někde jinde. Má-li žena vedle sebe manžela, který
nic neříká, pak tato manželka neví, co se děje, a nezbývá jí nic jiného než si něco
domýšlet: „Když ho vidím tak zamyšleného, bez zájmu, jak se mnou nemluví, kladu si otázku, co za tím vězí: Propustí ho z práce? Že by mě podváděl? Nebo ho
jednoduše trápí žlučník?“
Žena chce především vědět, co manžel uvnitř prožívá.
strana 10
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Žena chce především a zásadně vědět od svého manžela, co cítí, co v hloubce
svého cítění prožívá. Proto je třeba, aby manžel měl povědomí o tom, co prožívá
uvnitř, aby mohl své emoce a pocity jednoduše pojmenovat. Muži by si tedy mohli
pokládat častěji otázky typu: „Povoluji sám sobě mít city? Jsem schopen pojmenovat slovy všechny emoce, které se ve mně rodí? Odvažuji se mluvit o tom, co cítím,
bez falešného studu? Není mi proti mysli mluvit o sobě, říkat Co já?“ „Odvažuji se
ptát, říkat svá přání?“
Když manžel sám sobě dovolí přijmout své city a rozebrat si je, aniž by si myslel, že je to nepřirozený sentimentalismus nebo ztráta času, najde s tím i úplně jednoduchá slova toho pravého sdělení: „Jsem s tebou moc rád.“ „Víš, že mi chybíš,
když tu nejsi?“ „Naše děti jsou moje radost.“ „Jsem unavený, neměj mi to za zlé.“
Muži, nezapomínejme tedy na důležitost dialogu. Hovor umožňuje uchovat si
obdiv, aby se zachovala láska. Lidská bytost je něco nekonečného, co nikdy neobsáhneme. Chybí-li dialog, nemůžeme už vidět, jak je ten druhý úžasný.
www.vira.cz, Denis Sonet: Miláčku, netrap mě

U
Termíny měsíčních setkání chlapů ze severu
Datum
15. 09. 2011
20. 10. 2011
17. 11. 2011
15. 12. 2011

Místo
Trmice
Teplice
Bohušovice
Krupka

Zajištění místa
Petr Novotný
Milan Pekárek
Kosatka
František

Zajištění progr.
neobsazeno
neobsazeno
neobsazeno
František

Příprava
Římanům 15
Římanům 16
Římanům 16
Vánoční besídka

U
· Čtyři muži se dohadují, která profese je nejstarší. „Nejstarší je moje profese,“
říká lékař, „protože vyjmutí žebra, z kterého byla stvořena Eva, byl lékařský zákrok!“ „Ne,“ říká stavitel, „první práce byla vybudování světa!“ „To se oba mýlíte,“ tvrdí filozof, „před vytvořením světa bylo třeba přijít na ideu, jak vyjít z chaosu!“ „A co myslíte,“ triumfuje politik, „kdo podle vás způsobil ten chaos?“

U
Slavnosti a svátky
6.
9.
10.
15.
24.

8. Svátek Proměnění Páně
8. Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny
a mučednice, patronky Evropy
8. Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
8. Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

U
Výroční dny biskupů
8.
15.
20.

8. Mons. Duka
8. Mons. Lobkowicz
8. Mons. Cikrle

svátek
kněžské svěcení (1972)
narození (1946) - 65. výročí
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8. Mons. Graubner
8. Mons. Lobkowicz

narození (1948)
převzetí diecéze (1996) - 15. výročí

U
Setkávání
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

1. neděli ráno v kostele - dětská mše svatá
1. neděli od 13:45 - pouť do Dolního Žlebu
2. neděle v měsíci od 18:45 - setkání Farní rady
3. neděle v měsíci od 9:00 - latinská mše svatá
4. neděle v měsíci od 18:45 - setkání s promítáním
každou neděli od 10:00 do 11:00 - knihovna / čítárna
každé úterý po večerní mši svaté - večerní chvály
každou středu od 19:30 v kostele - modlitební večer
každou středu od 20:00 na faře - filozofický kurz
3. čtvrtek v měsíci od 20:00 - setkání rodin
2. pátek v měsíci od 18:45 - křeslo pro hosta
každý pátek od 14:00 do 14:50 na faře - nácvik scholy
18. v měsíci v 18:00 ++/ - Obnova zasvěcení P. Marii, mše

U
Setkávání v Jílovém
¨ každý pátek od 20:00 po rodinách - setkávání (modlitba
a rozhovory)

U
Pořad bohoslužeb v kostele sv. Františka
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

09:00
07:00

17:30
18:00

++/

18:00
18:00
18:00

++/

07:00
++/

Bynov**/

++/ Přes období letního času jsou večerní mše svaté ve všední dny od 18:00.
**/ Přes období letního času, mimo měsíc duben, jsou mše svaté v liché týdny v kostele, v sudé týdny v pečovatelském domově (v dubnu jsou všechny mše svaté v pečovatelském domově), vždy od 18:00.

U
Ostatní pořady bohoslužeb
Jílové

Neděle
Středa

10:45
18:00

Kostel Nejsvětější Trojice
Kostel Nejsvětější Trojice

U
è Příští číslo vyjde, dá-li Pán, v neděli 25. 08. 2011, před 1. nedělí v září ç
Časopis je možno si vzít za dobrovolný příspěvek (náklady na tisk tohoto čísla: 8 Kč)
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