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FARN Í Z PRAVODAJ
pro farnosti Černilov, Libřice a Číbuz


Srpen 2010


Srpen v liturgickém roce
liturgické mezidobí

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

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
Diecézní pouť v Malých Svatoňovicích
- v sobotu 14. 8. 2010; mše sv. ve 12.00 hod. na náměstí (biskup Josef Kajnek), od
10.00 hod. program v poutním sadě u Panny Marie Sedmiradostné.

Číbuz
Farní rada 29.6. (na farní zahradě) - spojeno s katechezí. Ze zápisu: natření věže s
příp. možností upevnění hrotů proti holubům; promyslí se: vitrínka, lavičky ke
kostelu, nové stromy; domluví se kontrola či oprava zvonu; opraví se schod; změna
mše sv. - 2x; v Ne 25.7. táborák po mši sv., drobné pohoštění po mši sv.;
katecheze po prázdninách; katech pro děti - ke sv. Václavu.
Číbuz, Černilov
Posezení s občerstvením pro farníky na farní zahradě (faře, stodole) po mši sv.:
v Číbuzi - v neděli 25. července, v Černilově - v neděli 1. srpna.
Černilov
Farní den v Černilově bude v neděli 29. srpna; mše sv. v 11.00 hod.

Bohoslužby

Učící se církev
(šestiletý cyklus tématických homilií)

Černilov
v neděli v 8.30 hod., kromě:
1. a 29. 8. - v 11.00 hod.
ve středu a v pátek v 18.00 hod. (kromě 4. a 6.8.)
v sobotu 7.8. v 8.00 hod.

Libřice
každou sobotu v 18.00 hod.

Číbuz
v neděli v 10.00 hod., kromě:
1. a 29. 8. - v 9.00 hod.
15. 8. mše sv. nebude (jen ve Smržově)

Smržov
v neděli 15. srpna v 15.00 hod.

Výrava
(poslední pondělí v měsíci)

v pondělí 30.8. v 18.00 hod.

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

19. neděle v mezidobí - 8.8.
Dar nadpřirozené víry
a) co je víra;
b) co znamená věřit;
víry

2. čtení: Žid 11,1-2.8-19; KKC 142 - 184
c) úkol lidský a církevní;
d) nezbytnost

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

20. neděle v mezidobí - 15.8.
Víra vytrvalá
2. čtení: Žid 12,1-4; KKC 162 - 165
a) žít, růst a vytrvat ve víře; b) víra - počátek věčného života; c) víra a modlitba
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. neděle v mezidobí - 22.8.
Dojde spásy každý, kdo je v církvi?
Lk 13,22
Nedojdou spásy: a) kdo zmaří účinky křtu těžkým hříchem a nenapraví se;
b) pokřtění „pohané“ skutky svou příslušnost k Církvi zapírají;
c) vnitřním odpadem a podlehnutím sekularizace
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. neděle v mezidobí - 29.8.
Křesťanská pokora
3,17n

1. čtení: Sir

a) pojem, místo mezi ctnostmi; b) hříchy proti pokoře
c) význam pokory pro svornost v Církvi i pro jednotlivce
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

