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F A R N  Í        Z  P R A V O D A J
pro farnosti Černilov, Libřice a Číbuz
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Srpen 2017
úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú 

Ó Panno, božskou moudrostí
ozdobená,
olejem tvá lampa dosti
naplněná.

Povstaň tedy, čas už přišel,
Ženichovi
vyjdi vstříc, jenž k tobě vyšel,
Ježíšovi.

Volá tebe do paláce
nebeského,
vyvádí z údolí pláče
pozemského.

Matko, sedni vedle Syna
vyvýšená,
Paní slávou Hospodina
oslavená.

Pros, bychom se k tvému Synu
odtud brali
a navěky v nebi Pánu
chválu vzdali.   (hymnus DMC - slavnost

 Nanebevzetí Panny Marie)

Srpen v liturgickém roce
liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky:
- neděle 6. srpna - svátek Proměnění Páně;
- středa 9. srpna - svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny 
                             a mučednice, patronky Evropy
- středa 10. srpna - svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka;
- úterý 15. srpna - slavnost Nanebevzetí Panny Marie;
- čtvrtek 24. srpna - svátek sv. Bartoloměje, apoštola.



Bohoslužby

Černilov:
v neděli v 8.30 hod. 

ve středu a v pátek v 18.00 hod. 
první sobotu - 5.8. 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 28.8. - v 18.00 hod.

Smržov:
mše sv. u kapličky bude 

na slavnost Nanebevzetí Panny Marie
v úterý 15.8. v 17.00 hod.

(v Českém Meziříčí jsou mše svaté v srpnu v neděli ve 14.00 hod.,
v Králově Lhotě poutní mše svatá v neděli 27. srpna v 15.00 hod.)

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

Z Bible
Hospodin je milosrdný a milostivý,

shovívavý a nadmíru dobrotivý.

   (Žalm 103,8)



Maličkosti
(z knihy Mluvil v podobenstvích)

… nezapomeňte,  že  z  maličkostí  povstává dokonalost,  a  dokonalost 
není maličkost.
Kdo by čekal, až bude mít příležitost vykonat veliké věci, většinou by 
marně čekal až do smrti a neudělal by nic. Kdo však se chápe každé 
maličkosti,  kdo  v  maličkostech  důsledně  na  sobě  a  na  svém  díle 
pracuje,  ten  jde  bezpečnou  cestou  k  dokonalosti.  Tak  je  tajemství 
křesťanské  dokonalosti  spojeno  právě  s  touto  důslednou  prací  v 
maličkostech  nezanedbávaných,  důsledně  podrobovaných  pravidlům 
rozvahy a víry.

Z diecéze a farností

Svatovavřinecká pouť na Sněžku
- ve čtvrtek 10. srpna.

Celostátní setkání mládeže v Olomouci
se koná ve dnech 15. - 20. srpna; v sobotu 19. srpna bude celodenní 
program pro rodiny; informace na: www.olomouc2017.signaly.cz .

Poutní slavnost
na Hoře Matky Boží u Králík v neděli 20. srpna – mše sv. v 10.00 hod. - 
kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský;
informace na www.klasterkraliky.cz . 

Farní setkání
- v neděli 27. srpna.

−
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jednoho dne navštívili rabbiho Mendel di Kozka velmi vzdělaní mužové. 
Rabbi je udivil svou otázkou, s kterou se k nim obrátil: „Kde přebývá 
Bůh?“
Vysmáli se mu: „Co tě to napadlo? Cožpak svět není plný jeho slávy?“
Rabbi sám však měl tuto odpověď: „Bůh přebývá tam, kam ho nechají  
vstoupit.“
Co je tedy nejdůležitější? Nechat Boha vstoupit. Ale nechat ho vstoupit 
doopravdy, nechat oživit svou víru, aby se můj život proměnil.

            (z knížky Příběhy pro potěchu duše)

http://www.klasterkraliky.cz/
http://www.olomouc2017.signaly.cz/


Modlitba 
za Celostátní setkání   mládeže  

v Olomouci

   Dobrý Bože,

   miluješ nás a pomáháš nám.
   A i když se od Tebe často odvracíme,
   Ty nás nikdy neopouštíš. 
   Poslal jsi nám svého Syna, 
   který nám opakuje: 
   „Nebojte se!“ 
   Ukazuje, že přišel, aby nám umožnil 
   žít naplno a v radosti.

   Prosíme Tě za všechny mladé lidi.
   Dej jim svého Svatého Ducha,
   aby se dobře připravili 
   a opravdově prožili 
   Celostátní setkání mládeže v Olomouci.

   Prosíme, dej, 
   aby se s Tebou osobně setkali,
   poznali, že Ti na nich záleží, 
   a dovolili, abys jim v životě pomáhal.

   Ať jim radost z Tebe dává sílu
   být v naší vlasti a v celém světě 
   solí a světlem.
   Kéž může každý člověk zakusit
   Tvoji dobrotu a pomoc.
   Panno Maria, Pomocnice křesťanů, 

     oroduj za nás.
-------------------------------------

Pěkné prožití prázdnin a dovolených !
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