XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

Římskokatolický farní úřad, 503 43 Černilov 1
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Červenec 2017
úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú

Dej mi, Pane, bdělé srdce,

Dej mi srdce nezávislé,

ať se ti dnes nevzdálím

svobodné a odvážné,

Dej mi srdce ušlechtilé,

Dej mi rozum, jenž tě hledá,

jež by žádný špatný cit

moudrost, která nalezne

Dej mi, Pane, pevné srdce,

Dej mi pravou, pevnou víru,

které nikdy nezlomí

lásku, v níž se přetvořím

nerozvážným smýšlením.

nedokázal ponížit.

nesnáze či pohromy.

povznesené nad vášně.

život podle vůle tvé.

a stanu se zcela tvým.

(Kancionál – píseň č. 927)

Červenec v liturgickém roce
liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky:
- pondělí 3. července - svátek sv. Tomáše, apoštola;
- středa 5. července - slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje,
biskupa, patronů Evropy;
- úterý 11. července - svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy;
- sobota 22. července – svátek sv. Marie Magdalény;
- úterý 25. července - svátek sv. Jakuba, apoštola.

Bohoslužby
Černilov:
v neděli v 8.30 hod.
první sobotu - 1.7. v 8.00 hod.
ve středu 5.7. a v pátek 7.7. v 18.00 hod.
v následujících týdnech budou
mše svaté ve středu a v pátek v 18.00 hod.
pouze po ohlášení předcházející neděli

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 18.00 hod.

Výrava:
poslední pondělí v měsíci

v červenci mše sv. nebude
(v srpnu - v pondělí 28.8. v 18.00 hod.)

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

Z Božího slova
„Setrvávali v apoštolském učení,
v bratrském společenství,
v lámání chleba
a v modlitbách.“
(Skutky apoštolů 2,42)

I my máme:
- zůstávat v apoštolském učení a vzdělávat se v pravdách katolické víry
(Katechismus, Bible, Kancionál,...), abychom také byli připraveni obhájit
se před každým, kdo se nás ptá po důvodech naší naděje (viz 1Petr
3,15);
- vytvářet vztahy k druhým lidem, kde bude láska (Mk 12,28-31; Jan
15,12), odpuštění (Ef 4,32), snaha pomáhat (Gal 6,2);

- účastnit se alespoň nedělních bohoslužeb, kde společně chválíme
Boha a nasloucháme mu, přijímat svátosti, zvláště Eucharistii a také
svátost smíření jako posilu v následování Krista na cestě k nebi;
- hovořit s Bohem a naslouchat mu v modlitbě, děkovat mu za všechno,
co nám dává, a vyprošovat si jeho pomoc pro sebe, svoje blízké i pro
ostatní, pro farní společenství,.... .
I v těchto prázdninových měsících můžeme žít tak, aby i o nás platila
výše uvedená slova ze Skutků apoštolů, tak jak to bylo u těch, kteří
slyšeli kázání apoštola Petra, jeho slovo ochotně přijali a byli pokřtěni.

Z diecéze a farností
Opravy kostelů
V letošním roce se v Černilově provede natření malé věžičky nad
presbytářem, zhotovení nového okna a dveří u sakristie a nových
hlavních a oprava bočních dveří u kostela.
V Číbuzi se bude letos pokračovat v opravě střechy kostela (malá část
byla opravena v roce 2014). Vzhledem k přislíbené finanční pomoci a
případným dalším darům by mohla být opravena celá střecha. Na tuto
opravu je možné přispět ještě darem v hotovosti nebo převodem na
účet farnosti Číbuz: 1082448339/0800. Dárci na požádání obdrží
potvrzení o daru pro daňové účely.

Výsledky sbírky na pastorační aktivity v diecézi
z neděle 11. června:
Černilov – 2.330,- Kč, Číbuz – 1.110,- Kč, Libřice – 600,- Kč.

Výsledky sbírky na Charitu
z neděle 25. června:
Černilov – 3.150,- Kč, Číbuz – 1.155,- Kč, Libřice – 831,- Kč.

Farní rada v Číbuzi
se konala v úterý 27. června v Číbuzi u paní Slánské: - svatováclavský
koncert bude 27. září a pak o Vánocích; - provést zápisy do farní
kroniky (poslední je z r. 1999), shromažďovat kdo si co pamatuje; - na
Štědrý den bude mše sv. v 10 hod. (ze 4. Ne adventní) a v 16 hod.
(„Půlnoční“); opravy ve faře po zimní havárii vodovodu, rozpočet pro
pojišťovnu, písemně škoda u sousedů; - dokončí se oprava zdi u
zahrady; - bude probíhat oprava střechy kostela, dotace, příspěvky od
obcí, zjistit termín opravy; - nátěr hlavních dveří se domluví s truhlářem;

- většina pozemků je pronajata, zbytek se dořeší; - varhany při mši,
nabídka rytmického doprovodu; - mše sv. ve Smržově: Út 15.8. v 17.00
hod., Pá 8.9. v 16.30 hod.; - na ukončení školního roku bude táborák ve
Smržově; - ztratil se kalendář, kde byly zapsané mše sv., znovu zapsat.

Velehrad
- národní pouť ve středu 5. července; slavnostní mše sv. v 10.30 hod.

Katolická charismatická konference
- v Brně 5. - 9. července na výstavišti BVV.

Jablonné v Podještědí
- letní pouť rodin a nemocných ke sv. Zdislavě v sobotu 15. července; v
11.00 hod. poutní mše sv. - Mons. Jan Vokál; vypravené autobusy
pojedou přes Hradec Králové, informace na tel. 731 646 800 (ČMFa
Koclířov 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 .

Modlitba za mládež
(z TMzM 2009)

Pane Ježíši,
s apoštolem Pavlem Tě prosíme
za všechny mladé lidi.
Ať stále nalézají pochopení a přijetí v Tvé církvi.
Dej se jim poznat jako Ten,
kdo miluje všechny lidi bez rozdílu.
Zažehni v jejich srdcích sloužit Ti
a nasazovat se pro šíření Tvého království.
Posílej jim do cesty takové průvodce životem,
kteří je povedou správným směrem.
Dej jim odvahu a vytrvalost
k životu podle Tvé vůle. Amen.
--------------------------------------------------------------Pěkné prožití prázdnin a dovolených!
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