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

Římskokatolický farní úřad, 503 43 Černilov 1
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Červenec 2016
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     Dopřej mi chuť k jídlu, Pane,
     a také něco, co bych jed,
     dej mi zdravé tělo, Pane,
     a nauč mě s ním zacházet.

     Dej mi zdravý rozum, Pane,
     ať vidím dobro kolem nás,
     ať se hříchem nevyděsím
     a napravit jej umím včas.

     Dej mi mladou duši, Pane,
     ať nenaříká, nereptá,

         dej, ať neberu moc vážně
     své pošetilé, malé já.

     Dej mi, prosím, humor, Pane,
     a milost, abych chápal vtip,
     ať mám radost ze života
     a umím druhé potěšit.

               

(sv. Tomáš Morus, hymnus DMC)

Červenec v liturgickém roce
liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky:
- úterý 5. července - slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje,

  biskupa, patronů Evropy;
- pondělí 11. července - svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy;
- sobota 23. července - svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy;
- pondělí 25. července - svátek sv. Jakuba, apoštola.



Bohoslužby

Černilov:
v neděli v 8.30 hod.

první sobotu - 2.7. v 8.00 hod.
v úterý 5. 7. v 18.00 hod.

v pátek 1., 8., a 22. 7. v 18.00 hod.
ve středu 20. 7. v 18.00 hod.

 

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

ve Smržově (nebo v Číbuzi)
v sobotu 2. 7. ve 14.30 hod. svatební mše sv.

Libřice:
v sobotu v 18.00 hod.

Výrava:
poslední pondělí v měsíci

v červenci mše sv. nebude

Svátost smíření
Svátost smíření je možné přijmout před každou mší svatou. K přípravě 
na tuto svátost poslouží např. Kancionál.

Z diecéze a farností

Opravy kostelů
V letošním roce se v  Černilově uskuteční  oprava střechy kostela.  V 
Číbuzi je naplánováno dokončení opravy věže (pokrytí plechem).
Na tyto opravy je možné přispět darem v hotovosti nebo převodem na 
účet  jednotlivých  farností.  Dárci  obdrží  potvrzení  o  daru  pro  daňové 
účely.
Účet farnosti Černilov: 1082715329/0800.
Účet farnosti Číbuz: 1082448339/0800.



Výsledky sbírky na Charitu
z neděle 19. června:
Černilov – 2.500,- Kč, Číbuz – 2.510,- Kč, Libřice – 920,- Kč.

Černilov
Ve farnosti byla dle stanov ustavena nová pastorační rada (PR): zvolení 
členové  -  Staša  Petr,  Kudrnáč  Jaroslav,  Javůrková  Lucie,  Šůstek 
Vojtěch,  Bortlíková  Milada,  Zilvarová  Eva;  jmenovaní  členové  - 
Javůrková  Iva,  Dušková  Vladimíra;  ustavující  zasedání  se  konalo  v 
úterý  14.  června:  zvolen  místopředseda  (P.  Staša)  a  sekretář  (Vl. 
Dušková); zvolen člen PR do ekonomické rady (J. Kudrnáč); letos se 
provede oprava střechy kostela (dotace z MZ, od obce, dary), budou-li 
finance provede se nátěr věže, je třeba zhotovit nové okno a dveře do 
sakristie; ornáty a alby je třeba spravit a vyprat; bude potřeba pořídit 
rohož ke vchodu a koberce do kostela; do budoucna upravit ozvučení 
kostela;  výuka náboženství  je společně v Číbuzi;  farní  den bude 28. 
srpna; v kostele bude oznamována výše získaných darů na adopci na 
dálku; je nutná rekonstrukce fary (vysoké náklady na energie), zřízení 
bytu pro faráře.

Velehrad 
- národní pouť v úterý 5. července; slavnostní mše svatá v 10.30 hod., 
hlavní celebrant - Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, kazatel - 
kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský; přenáší televize a rozhlas.

Katolická charismatická konference
se bude konat 6. - 10. července v Brně na výstavišti BVV; informace na 
http://konference.cho.cz .  

Jablonné v Podještědí
- letní pouť rodin a nemocných ke sv. Zdislavě v sobotu 23. července, v 
11.00 hod.  mše sv.  -  Mons.  Jan Vokál;  vypravené autobusy pojedou 
přes Hradec Králové, informace na  tel. 731 646 800 a na
poutnik@bihk.cz .

Světový den mládeže
„Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.“ Mt 5,7
Krakov 25. - 31. 7. 2016; krakov2016.signaly.cz . 

Akademické týdny
29. 7. - 6. 8. 2014 na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují;
informace na www.akademicketydny.cz a na plakátech v kostelech. 

http://konference.cho.cz/
http://www.akademicketydny.cz/
mailto:poutnik@bihk.cz


Modlitba 
za Světový den   mládeže  

v Krakově 2016

     Bože, milosrdný Otče,
     který jsi zjevil ve svém Synu Ježíši Kristu 
     svou lásku
     a vylil jsi ji na nás v Duchu Svatém, Utěšiteli,
     svěřujeme ti dnes budoucnost světa 
     a každého člověka.

     Svěřujeme ti především mladé lidi 
     ze všech národů a jazyků.
     Veď je bezpečně po klikatých cestách 
     současného světa
     a dej jim milost plodného prožití 
     Světového dne mládeže v Krakově.

     Nebeský Otče,
     učiň z nás svědky tvého milosrdenství.
     Nauč nás přinášet víru pochybujícím,
     naději rezignovaným,
     lásku ochablým,

       odpuštění viníkům a radost smutným.

     Kéž se jiskra milosrdné lásky,
     kterou jsi v nás roznítil,
     stane ohněm přetvářejícím lidské srdce
     a obnovujícím tvář země.

     Svatá Maria, Matko milosrdenství, 
     oroduj za nás.
     Svatý Jane Pavle II.,
       oroduj za nás.

-----------------------------------------------
Pěkné prožití prázdnin a dovolených!
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