
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

Červenec 2021
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  Velikonoční radostí    Ježíši, Vládce převlídný,
  sluneční paprsky se skví,    vládni nad srdci našimi,
  když apoštolé užaslí    ať každý den ti splácíme
  na vlastní oči Krista zří.    svůj dluh ve chvále upřímné.

  Na jasném těle Kristově    Ať, Kriste, věrným věčnou jsi
  vidí zář jeho pěti ran    velikonoční radostí,
  a hlásají všem veřejně,    nás, milostí tvou vzkříšené,
  že už vstal Kristus, jejich Pán.    vem k oslavě tvé vítězné.

         Ať zní ti, Kriste, píseň chval,
         žes vládu smrti překonal
         a skrze apoštoly nám
         otvíráš cesty k výšinám. 
         Amen.

      (Hymnus z Ranních chval DMC
            - svátek sv. Tomáše)

Červenec v liturgickém roce
liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky:

- sobota 3. července - svátek sv. Tomáše, apoštola;
- pondělí 5. července - slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje,

     biskupa, patronů Evropy;
- čtvrtek 22. července – svátek sv. Marie Magdalény;
- pátek 23. července – svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.



Bohoslužby

Černilov:
v neděli v 8.30 hod.

první sobotu – 3. 7. v 8.00 hod.
ve středu a v pátek v 18.00 hod. -

- pouze 21. až 30. 7.
  

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 18.00 hod.

Výrava:
poslední pondělí v měsíci

v pondělí 26. 7. v 18.00 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.

Z Božího slova

Milosrdný a milostivý je Hospodin,
shovívavý a plný lásky.

Dobrotivý je Hospodin ke všem
a soucit má se všemi svými tvory.

Spravedlivý je Hospodin ve všech svých cestách
a svatý ve všech svých činech.

Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají,
všem, kdo ho vzývají upřímně.

(Žalm 145, 8-9.17-18)



Modlitby z Kancionálu

029A     – Za církev  

Bože, prosíme tě za církev tvého Syna Ježíše Krista. Dej,  ať
zůstane věrná svěřenému poslání. Dej,  ať s lidstvem prožívá
jeho  osudy,  ať  je  kvasem  a duší  lidské  společnosti,  aby  ji
neustále  obnovovala  v Kristu  a proměňovala  v jednu  rodinu
dětí Božích.

029B     – Za církev  

Milosrdný  Otče,  prosíme  tě  za  celou  tvou  církev.  Naplň  ji
pravdou  a pokojem.  Očisti  ji,  kde  je  poskvrněna.  Uchraň  ji
omylu. Vzpřim ji, kde ji tiskne malá víra. Obdaruj ji, kde trpí
nedostatkem. Posiluj ji a utvrzuj tam, kde je na tvé cestě. Dej
jí, co jí schází. Zahoj trhliny, kde je rozdělená a rozptýlená.

030     – Za farnost  

Pane Ježíši Kriste, ty jsi hlava církve, ty jsi hlava našeho farní-
ho společenství. Dej nám, ať se máme rádi, ať máme jeden pro
druhého správné slovo, pomáhající skutek, odpuštění. Chraň
slabé, osvěcuj pochybující, posiluj malomyslné, podrž kolísají-
cí, probuď dřímající, veď hledající, rozehřej vlažné. Dej nám,
ať jsme znamením tvé přítomnosti, tvé zachraňující lásky.

Z diecéze a farností

Výsledky sbírky na Charitu
z neděle 20. června:
Černilov – 4.330,- Kč, Číbuz – 1.940,- Kč, Libřice – 1.050,- Kč.

Prázdninový program
Centrum pro rodinu srdečně zve dívky ve věku 12–16 let na prázdni-
nový program „Jsem jedinečná a vzácná“, který proběhne ve dnech 2. –
4. srpna 2021 v prostorách Nového Adalbertina v Hradci Králové.
Těší se na Vás lektorky Markéta Juzová a Irena Zbrojová. Přihlášky a
bližší informace na: crhk@bihk.cz, tel. 731 140 002.



Přímluvy po dobu dovolených
Prosím tě
za všechny, kteří mají konečně dovolenou, kteří jsou upracovaní a 
potřebují odpočinek:
uchraň je od nehody a nebezpečí,
dej, ať znovu přijdou k sobě,
ať prožijí krásné dny a spokojeni se vrátí domů;
 

za všechny, kteří teď cestují a radují se z toho, že se dostali z 
navyklého prostředí:
ať z nich spadne všechno břímě, 
ať se zotaví
a s mnoha novými dojmy nashromáždí i nové síly;
 

za všechny, kteří nemohou jít na dovolenou, protože jsou příliš staří 
nebo příliš nemocní nebo prostě nemají dost peněz:
uchraň je od hořkosti.
Dej, ať oni i my poznáme, že život může být naplněný,
i když přání zůstanou nesplněna;
 

za všechny lidi, mladé či staré, kteří se otevřeli, aby objevovali krásu 
světa:
aby se vrátili do všedních dnů bohatší a byli vděčni za všechno dobré a 
krásné, co na svých cestách směli prožít;
 

za nás samotné, doma či na dovolené:
abychom byli pohostinní a ochotni pomoci, aby se v našem 
společenství cítil dobře každý, kdo k nám přijde,
pomáhej nám, abychom smysluplně využívali času. 
Dej mi novou sílu: tělu i duchu, nervům.
Dej, ať se pak setkávám s lidmi s větší laskavostí a s větší pozorností.

Poslal jsi nás na velkou cestu – cestu našeho života.
Zůstávej při nás na našich cestách – po výšinách, i hlubokými údolími.
Dej, ať nezemdlíme a přes všechny okliky dojdeme k cíli,
k němuž všichni jdeme.

      (Pereira,Myšlenky a modlitby)
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Pěkné prožití prázdnin a dovolených!
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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