XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FARN Í Z PRAVODAJ
pro farnosti Černilov, Libřice a Číbuz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Římskokatolický farní úřad, 503 43 Černilov 1
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Srpen 2020
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Ó Ježíši velebný,
Pane a Králi slavný,
dej se v slávě viděti,
věčně s tebou bydleti.
Neb ty jsi Slovo věčné,
v srdci Božím složené,
jímž vše učiněno jest,
budiž tobě chvála, čest.
My jsme tebou stvořeni,
obraz tvůj učiněni,
k tobě se přiznáváme,
tebe za Pána máme.
Pane Ježíši Kriste,
tys Syn Boží zajisté,
v tebe srdcem věříme,
s Otcem i Duchem ctíme.
Ty se k nám jistě přiznáš,
v den soudný za své vyznáš,
dáš slávu v své radosti,
kde chvála na výsosti.
(hymnus DMC 6.8.)

Srpen v liturgickém roce
liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky:
- čtvrtek 6. srpna - svátek Proměnění Páně;
- pondělí 10. srpna - svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka;
- sobota 15. srpna - slavnost Nanebevzetí Panny Marie;
- pondělí 24. srpna - svátek sv. Bartoloměje, apoštola.

Bohoslužby
Černilov:
v neděli v 8.30 hod. (kromě 2. 8.)
2. 8. v 10.00 hod.
ve středu a v pátek v 18.00 hod.
první sobotu – 1. 8. v 8.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod. (kromě 2. 8.)
2. 8. v 8.30 hod.

Libřice:
v sobotu v 18.00 hod.
(v sobotu 14. 8. bude mše sv.
ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie)

Výrava:
poslední pondělí v měsíci

v pondělí 31. srpna v 18.00 hod.

Smržov:
mše sv. u kapličky bude na slavnost Nanebevzetí Panny Marie
v sobotu 15.8. v 15.00 hod.
(další mše sv. bude v úterý 8. září v 17.00 hod.)

Svátost smíření
Svátost smíření je možné přijmout před každou mší svatou. K přípravě
na tuto svátost poslouží např. Kancionál.
Zde nalezneme informace o samotné svátosti, jejích částech a liturgii;
zpytování svědomí pro dospělé a zrcadlo svědomí - podle Desatera, - k
prohloubení duchovního života; zpytování svědomí pro mladší děti a
zpytování svědomí pro starší děti a dospívající.

Patero církevních přikázání
(z Rozhodnutí České biskupské konference – 4. 7. 2000)

1. O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše svaté a zachovat pracovní klid.
2. Vyzpovídat se ze svých hříchů aspoň jednou za
3. Přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době.
4. Zdržovat se od požívání masa a zachovávat půst újmy ve stanovené dny.
5. Přispívat církvi na její potřeby.

rok.

Z diecéze a farností
Sbírka na bohoslovce
- v neděli 16. srpna.
Víkend pro rodiny
- na Hoře Matky Boží u Králík 11. – 13. září 2020; přihlášky do 23. srpna; informace na www.bihk.cz v sekci Centra pro rodinu, Katechetického centra nebo na www.facebook.com/RodinyDiHK .

Číbuz
Z jednání pastorační a ekonomické rady 22. 6. 2020:
- na podzim proběhne ustanovení nové farní rady; - informace o hospodaření za rok 2019; - probíhaly katecheze pro děti, dokud to bylo
možné; - zápisy do kroniky jsou připraveny; - informace o Smržovské
kapličce: na dveřích je hustá mříž, obnova křížové cesty byla pozastavena; před Velikonocemi byla připravena křížová cesta pro návštěvníky
lesa); - průzkum stromů u kostela bude příští rok; - bude se řešit statické zajištění kostela; - domluví se zhotovení nových vnitřních bočních
dveří; - odbíjení hodin na kostele bylo realizováno, značná dotace od
obce; - mše sv. u kapličky ve Smržově budou 15. srpna v 15 hod. a 8.
září v 17 hod., pouť v Číbuzi bude v neděli 27. září a slavnost Výročí
posvěcení kostela v neděli 4. září.; - domluví se termín Svatováclavského koncertu; - řešení některých farních pozemků (nutno prověřit stav,
smlouvy); - využití fary – farní rada se vyslovila proti prodeji soukromé
osobě, pracuje se na záměru vybudovat školu; bude potřeba společnými silami udržovat faru a zahradu; - je zatím přerušeno řízení na opravu
presbytáře, jsou nutné další posudky do konce září (spolupracuje se s
vikariátním technikem).

Odevzdávám se ti, přijímám tě...
- třídílný praktický seminář na porozumění společné plodnosti manželů;
moderní, spolehlivá, zdravotně nezávadná symptotermální metoda; 9.,
16. a 23. 9. vždy od 17 do 19.45 hod v Novém Adalbertinu; přihlášky do
6. 9., pořádá Centrum pro rodinu Biskupství královéhradeckého.

Sbírka na církevní školy - 20. září.
Národní svatováclavská pouť - Stará Boleslav 27. - 28. září.

Modlitba - Víra, naděje a láska
(Kancionál č. 019)

Věřím všechno,
– co vtělený Bůh Ježíš Kristus učil,
– co hlásali apoštolové – a co učí Kristova církev.
– V této víře chci žít a umřít.
– Bože, rozmnož mou víru.
Doufám v tebe, můj Bože,
– že mi odpouštíš hříchy,
– udělíš mi svou milost a zachováš mě navěky.
– Můžeš to dát: jsi všemohoucí.
– Chceš to dát: jsi dobrotivý a milosrdný.
– A skutečně dáš: vždyť jsi to slíbil
– a jsi svému slovu věrný.
– Bože, upevni mou naději.
Miluji tě, Bože,
– protože jsi můj dobrotivý Otec.
– Miluji tě nadevšecko,
– protože jsi nejvyšší Dobro, Krása a Štěstí
– a jsi hoden mé veškeré lásky.
– Miluji své bližní – a v nich miluji tebe.
– Bože, rozněcuj mou lásku.
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Pěkné prožití prázdnin a dovolených !
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