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FARN Í Z PRAVODAJ
pro farnosti Černilov, Libřice a Číbuz


Červenec 2010

Svátost smíření je možné přijmout před každou mší svatou; k přijetí této
svátosti je třeba se připravit; ke zpytování svědomí poslouží např. Kancionál.

Z diecéze a farností
Pouť rodin a nemocných
z královéhradecké diecéze ke svaté Zdislavě do Jablonného v Podještědí se
uskuteční v sobotu 17. 7. 2010. Hlavním celebrantem a kazatelem bude Mons.
Dominik Duka OP; mše sv. v 11.00 hod.; bude vypraven autobus přes Hradec
Králové; informace: ryklova@diecezehk.cz, tel.: 723 262 381.



Černilov

Červenec v liturgickém roce
liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky :
- pondělí 5. července - slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů
Evropy;
- pátek 23. července - svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.

Některé informace ze zasedání PR a ER: slib členů PR, finanční situace, opravy
(zhotovena stříška nad „komínem“ v kostele, okna ve věži - v budoucnu, kněžský
hrob - svépomocí, schody u kostela, na varhany není dotace - znovu příští rok,
oprava střechy na faře - nabídky), náboženství - jako letos, adopce na dálku informace pro farnost, pobožnosti (májové, KC) zůstanou, mládež - vikariátní
aktivity, děti, kázání - příběhy (i pro děti), narozeniny - neděle 1.8. pro farníky, farní
den - neděle 29.8.

Bohoslužby

Učící se církev

Černilov
v neděli v 8.30 hod.
ve středu a v pátek v 18.00 hod. (kromě 14. a 16.7.)
v sobotu 3.7. v 8.00 hod.
v pondělí 5.7. v 18.00 hod.
(v srpnu 1. a 29.8. v 11.00 hod.)

Libřice
každou sobotu v 18.00 hod.

Číbuz
v neděli v 10.00 hod.
(v srpnu 1. a 29.8. v 9.00 hod.)

Smržov
(v neděli 15. srpna v 15.00 hod.)

Výrava
(poslední pondělí v měsíci)

v pondělí 26.7. v 18.00 hod.

(šestiletý cyklus tématických homilií)

14. neděle v mezidobí - 4.7.
Církev - tajemství spojení lidí s Bohem
a) v Církvi se uskutečňuje cíl Božího plánu
b) Církev - všeobecná svátost spásy a jednoty

Lk 10,1-12; KKC 772 - 776

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. neděle v mezidobí - 11.7.
Platí Desatero i dnes?
1. čtení: Dt 30,10-14; KKC 2052 - 2082
a) Desatero v Písmu sv. a círk. tradici;
b) jednota Desatera;
c) závaznost
Desatera
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. neděle v mezidobí - 18.7.
Náboženství
2. čtení: Kol 1,24-28
Přiznání úcty k Bohu, vztah k Bohu, původ, nutnost pro člověka a společnost,
ostatní náboženství, křesťanství
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. neděle v mezidobí - 25.7.
Modlitba
a) život modlitby;

Lk 11,1-13; KKC 2697 - 2719
b) způsob modlitby (ústní rozjímavá, vnitřní)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. neděle v mezidobí - 1.8.
Člověk je „schopen“ Boha

1. čtení: Kaz 1,2; 2,21-23; KKC 26 - 30

a) touha po Bohu; b) člověk - bytost náboženská; c) hledání Boha; d) odmítnutí Boha
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Římskokatolická farnost, 503 43 Černilov 1,

tel.: 731 604 603,

e-mail:

rk.farnost@cernilov.cz
Farní zpravodaj (na každý měsíc) - pro vnitřní potřebu farností.

www.farnostcernilov.cz

