
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

F A R N  Í        Z  P R A V O D A J
pro farnosti Černilov, Libřice a Číbuz

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

Římskokatolický farní úřad, 503 43 Černilov 1
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Srpen 2013
úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú 

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., v neděli 25.8. v 11.00 hod.

ve středu a v pátek v 18.00 hod. (kromě 7., 9., 14. a 16.8.)
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 pondělí 26.8. v 18.00 hod.

Smržov:
ve čtvrtek 15.8. v 17.00 hod.

Rok víry
Z Katechismu katolické církve:

Kristovo nanebevstoupení označuje definitivní vstup Ježíšova lidství do 
nebeské slávy, odkud znovu přijde, ale která jej zatím ukrývá před zraky 
lidí. - - - Ježíš Kristus, hlava církve, vstupuje před námi do slavného 
království Otce, abychom my, údy jeho Těla, žili v naději, že jednou s 
ním budeme na věky. - - - Protože Ježíš Kristus vstoupil jednou provždy 
do nebeské svatyně, nepřestává se za nás přimlouvat jako prostředník, 
který nás ujišťuje, že na nás bude stále vylévat Ducha svatého.
Kristus  Pán  již  vládne  prostřednictvím  církve,  ale  nejsou  mu  ještě 
podrobeny  všechny  věci  tohoto  světa.  Vítězství  Kristova  království 
nenastane bez posledního útoku mocností zla. - - - V den soudu, na 
konci světa, přijde Kristus ve slávě, aby dovršil konečné vítězství dobra 
nad zlem, které rostly společně v průběhu dějin jako obilí a koukol. - - - 
Až přijde oslavený Kristus na konci časů soudit živé i mrtvé, zjeví skryté 
úmysly srdcí a každému člověku odplatí podle toho, jak přijímal nebo 
odmítal milost.
„Protože  jste  synové,  poslal  nám Bůh do  srdce Ducha  svého  Syna, 
Ducha, který volá: Abba, Otče“ (Gal 4,6). - - - Od počátku až do skonání 
časů, když Bůh posílá svého Syna, posílá vždycky i svého Ducha: jejich 
poslání  je  společné a neoddělitelné.  -  -  -  Duch svatý v  plnosti  času 
vykonává v Marii  všechny přípravy na Kristův příchod k Božímu lidu. 
Působením Ducha svatého v ní dává Otec světu Emmanuele, „Bůh s 
námi“  (Mt  1,23).  -  -  -  Boží  Syn  je  posvěcen  na  Krista  (Mesiáše) 
pomazáním  Ducha  svatého  při  vtělení.  -  -  -  Pro  svou  smrt  a  své 
vzkříšení je Ježíš ustanoven „Pánem a Mesiášem“ ve slávě (Sk 2,36). 
Ze své plnosti vylévá Ducha svatého na apoštoly a na církev. - - - Duch 
svatý, kterého Kristus, hlava, vylévá do svých údů, buduje, oživuje a 
posvěcuje církev, která je svátostí společenství Nejsvětější Trojice a lidí.

--------------------------------------------------------
Diecézní pouť
- v sobotu 17. srpna v Malých Svatoňovicích, ve 12.00 hod. mše sv., 
hlavním celebrantem bude Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký.

Farní den
v neděli 25. srpna v Černilově; v 11.00 hod. mše sv., odpolední program 
od  13.00  hod.  ve  farní  stodole  a  na  zahradě:  akordeonové  duo, 
pohádka, soutěže, skákací hrad, tvořivé dílny, koncert kapely Přístav.
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