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F A R N  Í        Z  P R A V O D A J
pro farnosti Černilov, Libřice a Číbuz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Srpen 2015
úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú 

Buď zdráva, Královno, 
Matko milosrdenství;

živote náš, radosti a naděje naše,
buď zdráva!

K tobě voláme, vyhnané děti Eviny,
k tobě se s pláčem utíkáme

v tomto slzavém údolí.

Obrať k nám své milosrdné oči,
orodovnice naše,

a po tomto putování nám ukaž Ježíše,
požehnaný plod svého života.

Ó milostivá, ó přívětivá,
svatá Panno Maria.

(DMC – mariánská antifona)

Srpen v liturgickém roce
liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky:

- čtvrtek 6. srpna - svátek Proměnění Páně;
- pondělí 10. srpna - svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka;
- sobota 15. srpna - slavnost Nanebevzetí Panny Marie;
- pondělí 24. srpna - svátek sv. Bartoloměje, apoštola.



Bohoslužby

Černilov:
v neděli v 8.30 hod. 

kromě 30.8. - mše sv. bude v 11.00 hod.
ve středu a v pátek (v 18.00 hod.) - 

- podle ohlášení v neděli
první sobotu - 1.8. v 8.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

kromě 30.8. - mše sv. bude v 9.30 hod.

Libřice:
v sobotu v 18.00 hod.

Výrava:
poslední pondělí v měsíci

v pondělí 31.8. - v 18.00 hod.

Smržov:
mše sv. u kapličky bude 

na slavnost Nanebevzetí Panny Marie
v sobotu 15.8. v 16.30 hod.

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

Z Božího slova
A ve vás ať  Pán rozhojňuje  stále víc  a  více lásku jednoho k 
druhému i ke všem lidem, jako ji i my máme k vám. Ať posilní 
vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším 
Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými. Amen.

                      (1 Sol 3,12-13)



Z diecéze a farností

Katolické bohoslužby v ČR
- celorepublikový portál katolických bohoslužeb provozovaný ČBK, 
aplikace je i pro mobilní zařízení:
http://bohosluzby.cirkev.cz , http://b.cirkev.cz .

Kněžské svěcení
-  v  sobotu  12.  září  2015 v  9.30 hod.  v  katedrále  Svatého  Ducha  v 
Hradci Králové.

Národní eucharistický kongres
V sobotu 17. října 2015 v 10.30 hod. v Brně na náměstí Svobody  bude 
hlavní  bohoslužba s  následným eucharistickým průvodem;  objednání 
bezplatných vstupenek společně za farnost  -  zájemci  ať  se hlásí  na 
farním úřadě; informace na www.nek2015.cz  .

Černilov
V neděli 30. srpna bude v Černilově farní den: mše sv. v 11.00 hod., od 
13.00 hod. program ve farní stodole a na zahradě; informace na 
www.farnostcernilov.cz .

Sbírka na potřeby diecéze - 5. července:
Černilov - 2.100,- Kč, Číbuz - 1.462,- Kč, Libřice - 503,- Kč.

Vyučování náboženství:
- v Číbuzi: obdobně jako v minulém roce;
- v Černilově: vyučovat se bude, budou-li přihlášeny více jak dvě děti.
Přihlášky budou v kostele během srpna.

Číbuz
Ve středu 15. července jsme se rozloučili se zesnulým Pavlem Šubrtem 
(49), který řadu let sloužil farnímu společenství jako ministrant a lektor. 
Ať Bůh odmění jeho službu číbuzskému kostelu a smržovské kapličce 
věčnou radostí.

Diecézní ministrantské setkání
se uskuteční v sobotu 19. září v Hradci Králové; informace na
www.ministranti.bihk.cz .

http://bohosluzby.cirkev.cz/
http://www.ministranti.bihk.cz/
http://www.farnostcernilov.cz/
http://www.nek2015.cz/
http://b.cirkev.cz/


Modlitba 
Svatého otce Františka

za Synodu o rodině
--------------------------------------------------------

Ježíši, Maria a Josefe,
ve vás kontemplujeme
nádheru pravé lásky
a na vás se s důvěrou obracíme.

Svatá Nazaretská rodino,
učiň i naše rodiny místy společenství
a večeřadly modlitby,
autentickými školami evangelia
a malými domácími církvemi.

Svatá Nazaretská rodino,
kéž se už nikdy v žádné rodině nezažívá
násilí, uzavřenost a rozdělení,
kéž každý, kdo byl zraněn a pohoršen,
brzy pozná útěchu a uzdravení.

Svatá Nazaretská rodino,
kéž příští biskupská synoda
dokáže ve všech vzkřísit vědomí
posvátného a neporušitelného charakteru rodiny
a její krásy v Božím plánu.

Ježíši, Maria, Josefe,
naslouchejte naší prosbě a vyslyšte ji.

-----
Pěkné prožití prázdnin a dovolených!
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