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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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Červen 2017
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   Nesmírný Bože v Trojici,
    od věků existující,

   tvá moc vše tvoří, ztvárňuje,
   nad všemi věky panuje.
       Ty, Otče, zdroji milosti,
       Synu, jenž jeho slávou jsi,
       i Duchu svatý obou dvou,
       planoucí láskou nezměrnou.
   Z nás, kterým se již čelo skví,
   korunou tvého synovství,
   vybuduj chrámy zářivé,
   důstojná sídla lásky své.
       Ty, Světlo žití, i nás vem
       k andělům v sídle nadhvězdném,
       ať chválíme tě s vděčností
       po všechny věky věčnosti. Amen..

(hymnus DMC – ze slavnosti Nejsvětější Trojice)

Červen v liturgickém roce
velikonoční doba, liturgické mezidobí (od 5. 6.)

Slavnosti a svátky:
- neděle 4. června - slavnost Seslání Ducha svatého;
- čtvrtek 8. června - svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze;
- neděle 11. června - slavnost Nejsvětější Trojice;
- neděle 18. června - slavnost Těla a Krve Páně;
- pátek 23. června - slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova;
- sobota 24. června - slavnost Narození sv. Jana Křtitele;
- čtvrtek 29. června - slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.



Bohoslužby

Černilov:
v neděli v 8.30 hod.

ve středu a v pátek v 18.00 hod.
první sobota - 3.6. v 8.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 18.00 hod.

Výrava:
v červnu:

každé pondělí - v 18.00 hod.
(v pondělí 26.6. - titulární slavnost kostela)

-----
Svátost smíření

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

Z Božího slova
Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, 

oblecte milosrdný soucit, 
dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. 

Snášejte se navzájem
a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. 

Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. 
Především však mějte lásku,

která všechno spojuje k dokonalosti.
(Kol 3, 12-14)



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V celém svém chování buďte svatí, 
jako je svatý ten, který vás povolal.

Stojí přece v Písmu:
Buďte svatí, neboť já jsem svatý.

(1 Petr 1,15-16) 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Z diecéze a farností

Výsledky sbírky na bohoslovce
z neděle 7. května:
Černilov – 1.800,- Kč, Číbuz – 1.145,- Kč, Libřice – 280,- Kč.

Sbírka na pastorační aktivity v diecézi
byla vyhlášena na 4. června, v našich farnostech se bude konat v neděli 
11. června.

Sbírka na Charitu
se bude konat v neděli 25. června.

Katolická charismatická konference
se bude konat 5. - 9. července v Brně na výstavišti BVV; informace a 
přihlášky na www.cho.cz .

Národní pouť na Velehradě
se bude konat ve středu 5. července; mše sv. v 10.30 hod.

Celostátní setkání mládeže v Olomouci
se bude  konat  ve  dnech  15.  -  20.  srpna;  v  sobotu  19.  srpna  bude 
celodenní program pro rodiny; informace na: 
www.olomouc2017.signaly.cz .

Dny důvěry Taizé 2017
se  uskuteční  ve  dnech  17.  -  19.  listopadu  v  Českých  Budějovicích; 
informace na www.dnyduvery.cz .

http://www.cho.cz/
http://www.dnyduvery.cz/
http://www.olomouc2017.signaly.cz/


Mod  litba     za     mládež  
(z TMzM 2008)

Pane Ježíši Kriste, Cesto, Pravdo a Živote,
prosíme tě s důvěrou a naléhavostí

za všechny mladé lidi:
Vlej do jejich srdce touhu po tobě,
dej se jim poznat jako věrný přítel,

který na ně pohlíží s láskou
a je jim na blízku ve všech vítězstvích i prohrách.

Dej každému odvahu poctivě hledat své povolání
a velkoryse odpovědět na tvé volání.

Chraň je před každým hříchem, posiluj v pokušení
a zachycuj v náruči svého milosrdenství.

Ať radostně a moudře žijí ve svobodě dětí Božích,
a všechny své hřivny, ideály a elán

investují do budování civilizace lásky.
Prosíme, ať v našich farnostech

naleznou mladí lidé láskyplné přijetí
a dobré prostředí pro svůj růst.

Upevňuj v nás víru, obnovuj naději
a rozmnožuj lásku!

Maria, Matko mládeže, oroduj za nás.
Svatý Jane Bosco, oroduj za nás.

Svatá Terezie z Lisieux, oroduj za nás.
Svatý Vojtěchu, oroduj za nás.
Svatý Klimente, oroduj za nás.
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