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Srpen 2021
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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. 

                                                             (z hymnu DMC 6. 8.) 

Srpen v liturgickém roce
liturgické mezidobí

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



Bohoslužby

Černilov:

v neděli v 8.30 hod. 
ve středu  a v pátek v 18.00 hod. 

(kromě 9. až 20. 8.)
první sobotu – 7. 8. v 8.00 hod.

Číbuz:

v neděli v 10.00 hod.
(kromě 15. 8.)

Libřice:

v sobotu v 18.00 hod.

Výrava:
poslední pondělí v měsíci

v pondělí 30. 8. v 18.00 hod.

Smržov:

mše sv. u kapličky bude 
na slavnost Nanebevzetí Panny Marie

v neděli 15. 8. v 15.00 hod.

-----
Svátost smíření

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

-----
Modlitba - slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Všemohoucí,  věčný  Bože,  tys  vzal  neposkvrněnou  Pannu
Marii,  Rodičku svého Syna, s tělem i duší  do nebeské slávy;
pomáhej nám, ať celým svým životem směřujeme k nebi, aby
se i na nás dovršilo dílo vykoupení. Skrze tvého Syna Ježíše
Krista,  našeho  Pána,  neboť  on  s tebou  v jednotě  Ducha
Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen.



Pravidla a doporučení pro bohoslužby
od 1. srpna 2021

https://covid.gov.cz
www.bihk.cz 

Bohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou konat, je
při nich třeba dodržovat hygienická opatření:

- přítomní musí  mezi sebou dodržovat  rozestupy alespoň 1,5
metru, s výjimkou členů jedné domácnosti;

- pokud se mše účastní méně než 10 osob respirátor ani chirurgickou
roušku mít nasazenou nemusíte. Nadále to však důrazně doporu-
čujeme. 

Jinak nadále platí  povinnost mít ústa a nos zakrytý re-
spirátorem
(děti  předškolního  věku  nemusí  mít  ochranný  prostředek  dýchacích
cest; děti do 15 let mohou mít tzv. chirurgickou roušku);

- účastníci  si  před  vstupem  do  vnitřních  prostor  musí  vydezinfi-
kovat ruce.

Modlitby z Kancionálu

035     –   Za mír  

Bože, ty jsi zdroj dokonalého pokoje. Prosíme tě za mír pro celý svět,
pro  všechny  národy  a pro  celé  lidstvo.  Dej  nám sílu  překonávat  zlo
dobrem, odpouštět a šířit pokoj, abychom se směli nazývat tvými dětmi
a svět aby se proměnil ve tvé království míru a pokoje.

036     –   Odpovědnost za svět  

Pane, naše Země je jen malá hvězdička ve velkém vesmíru. Je na nás,
abychom z ní  udělali  planetu,  která  nebude  ničena  válkami,  trápena
hladem a strachem, trhána v nesmyslném rozdělení  podle ras,  barvy,
světového názoru.  Dej  nám odvahu a prozíravost,  abychom už dnes
začali  pracovat  na  tom,  aby  naše  děti  a děti  jejich  jednou  mohly
s hrdostí nést jméno člověk (modlitba OSN).

https://covid.gov.cz/
http://www.bihk.cz/


037     –   Za lásku k     bližnímu  

Pomoz mi, Pane, abych byl laskavý a dobrý za všech okolností, i když
zažiji  zklamání,  když jsou druzí ke mně bezohlední, když se dočkám
neupřímnosti u těch, kterým jsem důvěřoval, když mě opouštějí  ti,  na
které jsem spoléhal. Nauč mě, abych nemyslel jen na sebe, ale abych
usiloval také o štěstí druhých. Dej, abych uměl skrývat bolest a těžkosti
svého  srdce.  Nauč  mě  užívat  utrpení  k vlastnímu  zdokonalení.  Ať
nezatrpknu  a nestane  se  ze  mě  sobec,  ať  nikoho  nepohorším.
Doprovázej mě svou milostí, abych vytrval v dobrém.

Modlitba za Mezinárodní 
eucharistický kongres v Budapešti

5. - 12. září 2021 

          Nebeský Otče,
          prameni života,
          naplň nás svým Svatým Duchem,
          abychom rostli v lásce ke Kristu,
          který za nás obětoval svůj život,
          a poznávali ho přítomného v Eucharistii.
          On je náš Pán a Mistr,
          náš pokrm a náš přítel,
          náš lékař a náš pokoj.
          Dej nám odvahu,
          abychom přede všemi vydávali svědectví
          o jeho radosti a síle.
          Dej, aby příprava
          na eucharistický kongres
          i jeho slavení
          vedly k opravdové duchovní obnově
          křesťanských společenství,
          měst, národů Evropy i celého světa.
          Amen.
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Pěkné prožití prázdnin a dovolených!
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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