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FARN Í Z PRAVODAJ
pro farnosti Černilov, Libřice a Číbuz

Září 2010


Září v liturgickém roce
liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky :
- středa 8. září - svátek Narození Panny Marie;
- úterý 14. září - svátek Povýšení svatého kříže;
- úterý 21. září - svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty;
- úterý 28. září - slavnost sv. Václava, mučedníka, hl. patrona českého národa;
- středa 29. září - svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.

Bohoslužby
Černilov
v neděli v 8.30 hod.
ve středu a v pátek v 18.00 hod. (kromě 1., 8. a 29.9.)
v sobotu 4.9. v 8.00 hod.
v úterý 28.9. v 18.00 hod.

Libřice
každou sobotu v 18.00 hod.

Číbuz
v neděli v 10.00 hod.
v úterý 28.9. v 8.30 hod.

Smržov
ve středu 8. září v 17.00 hod.

Výrava
(poslední pondělí v měsíci)

v pondělí 27.9. v 18.00 hod.

Z diecéze a farností
Národní svatováclavská pouť
- v úterý 28. 9. 2010 ve Staré Boleslavi; v 10.00 hod. na Mariánském náměstí
slavnostní koncelebrovaná poutní bohoslužba, předsedá Mons. Dominik Duka OP,
arcibiskup pražský; další informace na www.staraboleslav.com.
Číbuz, Černilov
Posezení s občerstvením na faře a na farní zahradě proběhlo v Číbuzi v neděli 25.
července a v Černilově v neděli 1. srpna. Upřímný dík patří všem, kteří pomáhali
tato setkání uskutečnit.
Černilov
Farní den v Černilově je v neděli 29. srpna; mše sv. v 11.00 hod.

Učící se církev
(šestiletý cyklus tématických homilií)

23. neděle v mezidobí - 5.9.
Bůh jde vstříc člověku
1. čtení: Mdr 9,13-18; KKC 50 - 67
a) Bůh zjevuje svůj plán;
b) etapy zjevení;
c) Ježíš Kristus - prostředník a plnost celého zjevení
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. neděle v mezidobí - 12.9.
Dějiny patriarchů
a) vývoj Božího zjevení;

1. čtení: Ex 32,7-11.13-14
b) Abrahám, Izák, Jakub, Mojžíš

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

25. neděle v mezidobí - 19.9.
Sedmé přikázání
1. čtení: Am 8,4-7; KKC 2401 - 2425
a) všeobecné určení pozemských statků a soukromé vlastnictví;
b) úcta k osobám a jejich majetku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26. neděle v mezidobí - 26.9.
Neomylnost církve
1. čtení: 1 Tim 6,11-16; KKC 889 - 892
a) charizma neomylnosti Církve ve věcech víry a mravů;
b) komu přísluší toto charizma (nástupce Petra a sbor nástupců apoštolů)

Modlitba
Pane, Bože náš,
ty jsi nás vyslal na velikou cestu, na cestu našeho života.
Prosíme tě pokorně: buď nám na této cestě průvodcem,
když jdeme po výšinách, ale také mnohým temným údolím.
Nedopusť, abychom příliš umdleli,
a dej nám dosáhnout jednou cíle, k němuž naše cesta směřuje.
(Alfred Schiling)

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

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

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

