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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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Římskokatolický farní úřad, 503 43 Černilov 1
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Srpen 2019
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Maria, tvé jméno plné slasti
buď ode všech ctěno po vší vlasti:
Tebe, matko Páně, pozdravujem,
žes i matka naše se radujem.

Počata bez hříchu prvotného,
zůstalas vždy prosta všeho zlého,
protos povýšena s duší, s tělem
nad kůry andělské Spasitelem.

Mocná jsi královna nebešťanů,
matka a královna pozemšťanů.
Kdo v tobě hledá své útočiště,
pomoci, ochrany dojde jistě.

Přijmi velké, malé pod ochranu,
bychom všichni stále žili v Pánu
jak věrní křesťané ve službě tvé,
skrz tebe nalezli spasení své. 

 

               (z hymnu DMC 15.8.) 

Srpen v liturgickém roce
liturgické mezidobí

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



Bohoslužby
Černilov:

v neděli v 8.30 hod. 
ve středu  a v pátek v 18.00 hod. (kromě 7. a 9.8.)

první sobotu - 3.8. 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, až v pondělí 30. září v 18.00 hod.

Smržov:
mše sv. u kapličky bude 

na slavnost Nanebevzetí Panny Marie
ve čtvrtek 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 diecéze a farností
Diecézní mariánská pouť
na Hoře Matky Boží u Králík - neděle 18. srpna; v 10.00 hod. pontifikální 
mše sv. s biskupem Janem Vokálem; informace na www.bihk.cz .

Víkend pro rodiny
v rámci příprav na Mimořádný misijní měsíc říjen na Hoře Matky Boží u 
Králík 13. – 15. září 2019; přihlášky do 25. srpna; inf. na  www.bihk.cz 
(Pastorace – Centrum pro rodinu, Katechetické centrum).
informace na www.klasterkraliky.cz . 
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Pěkné prožití prázdnin a dovolených !
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