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Vyvolil si apoštoly Co jste byli, čím jste žili,
z lidských synů Boží Syn, dílo své i domovy
v díle spásy k slavné roli: pro Krista jste opustili
pomáhat svět zbavit vin. k jeho službě hotovi.
I nás voláš, Jezu Kriste, Stonásob vám všechno vrátil
abychom ti věrně, čistě, nekonečnou mzdou, jíž splatil
životem svým sloužili, dělníkům své vinice
s tebou jít se snažili. k slávě Boží Trojice.

          Proste za nás Mistra svého,
          učitele našich cest,
          ať se svatou vůlí jeho
          vždy a rádi dáme vést.
          Ať v nás nikdy nezhasíná
          světlo pravdy Boha Syna,
          jenž nás volá za Otcem
          s Duchem, víry původcem.

   (hymnus z DMC na svátek sv. Jakuba)

Červenec v liturgickém roce
liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky:

- úterý 5. července - slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje,
  biskupa, patronů Evropy;

- pondělí 11. července - svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy;
- pátek 22. července - svátek sv. Marie Magdalény;
- sobota 23. července - svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy;
- pondělí 25. července - svátek sv. Jakuba, apoštola.



Bohoslužby

Černilov:

v neděli v 8.30 hod.
ve středu (kromě 6. 7.) a v pátek (kromě 1. 7.) v 18.00 hod.

první sobotu – 2. 7. 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 25. 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.

Svátost smíření je možné přijmout i v jiném kostele (v jiné farnosti).

Při svátosti smíření přiznáváme před Bohem a vyznáváme svoje hříchy,
nikoli dobré skutky. Je užitečné napsat si na papír, co chceme ve svá-
tosti smíření vyznat.

Ke svátosti smíření je vhodné přistupovat pravidelně a častěji než jen
před Vánocemi a Velikonocemi.

Podrobnější  informace o svátosti  pokání  a smíření  nalezneme v Ka-
techismu katolické církve (str. 364 – 381).



Modlitba
(k jubileu v r. 2013)

Bože, tys poslal našim předkům
svaté Cyrila a Metoděje,

aby jim hlásali evangelium
slovanským jazykem.

Dej, ať i my přijímáme s radostí
tvé poselství,

řídíme se jím ve svém životě
a na jejich přímluvu ať jsme všichni

spojeni v jednotě víry a lásky.
Amen. 

Z diecéze a farností

Výsledky sbírky na pastorační aktivity
z neděle 5. června:
Černilov – 1.613,- Kč, Číbuz – 1.052,- Kč, Libřice – 1.100,- Kč.

Výsledky sbírky na Charitu
z neděle 26. června:
Černilov – 4.100,- Kč, Číbuz – 1.820,- Kč, Libřice – 1.300,- Kč.

Číbuz
V číbuzské farnosti byla vytvořena nová ekonomická rada. Předsedou
je farář,  členy této rady jsou:  Václav Hrček (zvolen farností),  Helena
Mlatečková a Jaroslava Slánská. Ustavující zasedání ekonomické rady
se konalo 29. června 2022: - stav finančních prostředků; - fara; - oprava
presbytáře; - vrácený pozemek v Číbuzi..

Národní pouť na Velehradě
- se koná v úterý 5. července; mši sv. v 10.30 hod.  přenáší Česká te-
levize a Český rozhlas.

Katolická charismatická konference
se bude konat 6. - 10. července v Brně na výstavišti BVV; informace na
http://konference.cho.cz .

http://konference.cho.cz/


Ranní modlitba

Klaním se ti, Bože můj,
a miluji tě z celého srdce.
Děkuji ti, že jsi mě stvořil,
učinil Božím dítětem
a chránil mě tuto noc.
Dávám ti vše, co budu dnes dělat,
a prosím pomoz mi, abych se choval
podle tvé svaté vůle
a ke tvé slávě.
Ochraňuj mě od hříchu
a všeho zlého.
Tvá milost ať je se mnou
a s každým bližním. Amen.

Večerní modlitba

Klaním se ti, Bože můj,
a miluji tě z celého srdce.
Děkuji ti, že jsi mě stvořil,
učinil Božím dítětem
a po celý den chránil.
Odpusť mi,
pokud jsem dnes udělal něco zlého.
Udělal-li jsem něco dobrého,
přijmi to ode mne.
Ochraňuj mě při odpočinku
a vysvoboď mě z každého nebezpečí.
Tvá milost ať je se mnou
a s každým bližním. Amen.

(z: Kniha modliteb, Paulínky 2002)

E-mailová adresa farnosti

rkf.cernilov@dihk.cz 
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Pěkné prožití prázdnin a dovolených !
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