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Hymnus ze slavnosti

Nanebevzetí Panny Marie
15. srpna
Do nebe vchází Maria
tak jako slunce zá ící,
jako jit enka t pytivá
podobná krásou m síci.

Toho, jej v l
nosila
a do jesli ek vlo ila,
vidí ve sláv Otcov ,
e nad v ím sv tem panuje.

Královna sv ta spanilá
dnes na tr n slávy vstoupila
blí k Synu, jeho matkou jest
a jen je d ív ne sv tlo hv zd.

Ty, Panno panen vzne ená,
oroduj za nás u Syna,
v dy skrze tebe p el k nám
by mohl nám dát sebe sám.

Vzata nad k ry and lské,
nad v echny tvory nebeské,
jediná cenou zásluh svých
ed í sbor svatých ve kerých.

Bu chvála Otci se Synem
i s Duchem Ut itelem,
e poctili t v í ctí,
ne v echny lidské bytosti.

Srpen v liturgickém roce
liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky :
- sobota 6. srpna - svátek Prom
ní Pán ;
- úterý 9. srpna - svátek sv. Terezie Benedikty od K e, panny a muednice, patronky Evropy
- st eda 10. srpna - svátek sv. Vav ince, jáhna a mu edníka;
- pond lí 15. srpna - slavnost Nanebevzetí Panny Marie;
- st eda 24. srpna - svátek sv. Bartolom je, apo tola.

Bohoslu by
ernilov:
v ned li v 8.30 hod. (krom 28.8.)
v ned li 28.8. v 11.00 hod.
ve st edu a v pátek v 18.00 hod. (dle ohlá ení)
první sobotu - 6.8. v 8.00 hod.

Lib ice:
ka dou sobotu v 18.00 hod.

íbuz:
v ned li v 10.00 hod. (krom 28.8.)
v ned li 28.8. v 9.30 hod.

Smr ov:
v ned li 14.8. v 17.00 hod.

Výrava:
(poslední pond lí v m síci)

v pond lí 29.8. v 18.00 hod.

Svátost smí ení
Svátost smí ení je mo né p ijmout p ed ka dou m í sv. K p íprav na tuto svátost m e poslou it nap . Kancionál.

Farní den v ernilov
ned le 28. srpna

e svatá v 11.00 hod.
Odpolední program ve farní stodole: 13.00 muzicírování sourozenc Trdli kových, 14.00 pohádka O slepi ce, 15.00 imitátor Václav Faltus,
17.00 koncert folkové skupiny 4 zdi, b hem dne vystoupení kapely Laridenn (st edov ká hudba); a na zahrad : 14.30 sout e pro d ti, b hem
dne tvo ivé dílny.
Ob erstvení po celý den zaji no. Koná se i za nep ízn po así.
www.farnostcernilov.cz
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ímskokatolická farnost, 503 43 ernilov 1,
tel.: 731 604 603,
Farní zpravodaj (na ka dý m síc) - pro vnit ní pot ebu farností.

e-mail: rk.farnost@cernilov.cz
www.farnostcernilov.cz

