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Srpen 2022
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        Do nebe vchází Maria
        tak jako slunce zářící,
        jako jitřenka třpytivá
        podobná krásou měsíci.
        

        …..

        Ty, Panno panen vznešená,
        oroduj za nás u Syna,
        vždyť skrze tebe přišel k nám
        by mohl nám dát sebe sám.

        Buď chvála Otci se Synem
        i s Duchem Utěšitelem,
        že poctili tě větší ctí,
        než všechny lidské bytosti.

 

               (z hymnu DMC 15.8.) 

Srpen v liturgickém roce
liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky:

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



Bohoslužby

Černilov:

v neděli v 8.30 hod. 
ve středu 3. 8. v 18.00 hod.
v pátek 5. 8. v 18.00 hod.

první sobotu – 6. 8. v 8.00 hod.
V následujících týdnech budou mše sv. ve všedních dnech

pouze po ohlášení v neděli.

Číbuz:

v neděli v 10.00 hod.

Libřice:

v sobotu v 18.00 hod.

Výrava:
poslední pondělí v měsíci

v pondělí 26. 8. v 18.00 hod.

Smržov:

mše sv. u kapličky bude 
z vigilie slavnosti Nanebevzetí Panny Marie

v neděli 14. 8. 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.
Při svátosti smíření přiznáváme před Bohem a vyznáváme svoje hříchy. 
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).



Z diecéze a farností

Celostátní setkání mládeže
v Hradci Králové 9. - 14. 8. 2022; v sobotu 13. 8. program pro rodiny.
Informace na:
www.bihk.cz
http://celostatnisetkanimladeze.cz.

Svatovavřinecká pouť na Sněžku
ve středu 10. srpna – mši svatou ve 12.00 hod. budou celebrovat bisku-
pové z Čech a Polska.

Synoda o synodalitě
- text národní syntézy:
odkaz na www.bihk.cz - Aktuality, Synoda 2021 -2023;
www.cirkev.cz .

Opravy ve Výravě
V sobotu 11. června se po opravě konala v kapli Narození sv. Jana Křti-
tele mše svatá v rámci srazu rodáků. Ve spolupráci s obcí a za finanční
podpory z veřejné sbírky pořádané obcí byla kaple nově vymalována,
zrestaurovány dveře, pořízena nová mříž, nové koberce a další věci  do
kostela. Správce farnosti děkuje všem, kteří  se finančně, organizací i
osobně prací podíleli na této opravě.

Modlitby z Kancionálu

019 – Víra, naděje a láska

Věřím všechno, – co vtělený Bůh Ježíš Kristus učil, – co hlásali apoš-
tolové – 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  na-
devšecko, – 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.

http://www.bihk.cz/
http://www.cirkev.cz/
http://www.bihk.cz/
http://celostatnisetkanimladeze.cz/


020 – Prosba o vedení Duchem Svatým

Duchu Svatý, osvěcuj mě, veď mě, posiluj a utěšuj. Řekni mi, co mám
dělat, dej mi své vnuknutí. Chci přijmout a uskutečnit všechno, co chceš
ty, podrobit se tvému vedení. Daruj mi k tomu sílu, vytrvalost a nadšení. 

021 – Odevzdání se službě Bohu

Věčné Slovo, jednorozený Synu Boží, nauč nás pravé velkomyslnosti.
Nauč nás tobě sloužit, jak to právem zasluhuješ. Ať dáváme a nepočítá-
me, ať bojujeme a nedbáme ran, ať pracujeme a nehledáme odpočinek,
ať  se  obětujeme a nečekáme jinou odměnu kromě vědomí,  že  jsme
splnili tvou vůli (sv. Ignác z Loyoly, † 1556). 

Prosba o čisté srdce

Přesvatá Panno!
Zachovej mi srdce čisté,

aby tě umělo milovat.
Dej mi srdce silné,

aby umělo snést každou těžkost a smutek. 
Srdce šlechetné,

aby se umělo darovat a mít soucit.
Srdce velkodušné,

aby umělo děkovat a odpouštět. 
Srdce laskavé,

aby umělo milovat, i když ho nemilují. 
Srdce smělé,

aby ho nedokázaly zranit lhostejnost a výsměch druhých.
Srdce horlivé, zapálené touhou šířit Krista. 

Srdce raněné láskou ke Kristu a plné jeho ohně. 

(z https://vojtechkodet.cz)

E-mailová adresa farnosti

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