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Ježíši, Spasiteli náš,
tvé Srdce uctít toužíme,
ty, který všechna srdce znáš,
slyš naše hlasy upřímné.
Když silou lásky na kříži
jsi zlomil zlobu ducha zla,
kopí tvé srdce proklálo,
s vodou krev z něho vytryskla.
Tvé Srdce tiché, pokorné
nám poklady své zjevuje
a jeho láska všemocná
nám léčí srdce nemocná.
Odvěká touho tvorů všech,
dej našim srdcím klidný tep,
svou milost dej nám za podíl,
ať nemineme věčný cíl.
(hymnus DMC)

Červen v liturgickém roce
liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky:
- neděle 7. června - slavnost Těla a Krve Páně;
- pátek 12. června - slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova;
- středa 24. června - slavnost Narození sv. Jana Křtitele;
- pondělí 29. června - slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.

Bohoslužby
Černilov:
v neděli v 8.30 hod.
ve středu a v pátek v 18.00 hod.
první sobota - 6.6. v 8.00 hod.
v sobotu 13.6. v 8.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 18.00 hod.

Výrava:
v červnu:
každé pondělí - v 18.00 hod.
(v pondělí 22.6. - titulární slavnost kostela)

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

Z Božího slova
Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní, projevujte navenek
milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost.
Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti
druhému. Pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy. A nadto
nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti.
Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj: k němu jste byli
povoláni v jednom těle. Buďte za to vděční.
(Kolosanům 3, 12-15)

Z diecéze a farností
Národní eucharistický kongres
Téma na červen: Slavení eucharistie:
- adorace v pátek 5. 6. po mši sv.;
- homilie v neděli 7. 6.
Informace o kongresu na www.nek2015.cz .

Sbírka na Národní eucharistický kongres
se bude konat ve všech diecézích v neděli 7. června.

Diecézní sbírky:
- 26. dubna na bohoslovce:
Černilov 2.300,- Kč, Číbuz 1.636,- Kč, Libřice 440,- Kč;
- 17. května na Charitu:
Černilov 3.700,- Kč, Číbuz 2.501,- Kč, Libřice 683,- Kč.

13. celostátní Misijní pouť
a 10. misijní den dětí se bude konat v sobotu 13. června ve Vranově
nad Dyjí; informace na www.missio.cz .

XI. diecézní setkání seniorů
a jejich přátel se uskuteční v sobotu 20. června v Hradci Králové:
program v kostele Nanebevzetí Panny Marie (8.45 modlitba za mír, 9.30
bohoslužba - Mons. Josef Kajnek, 13.30 koncert) a v Novém
Adalbertinu (přednášky 10.45 a 12.15); přihlášky do 16. června;
informace na www.dcshk.cz .

Katolická charismatická konference
se bude konat 8. - 12. července v Brně na výstavišti BVV; přihlášky do
22.6.; informace na http://konference.cho.cz .

Kněžské svěcení
tří jáhnů královéhradecké diecéze se uskuteční v sobotu 27. června v
9.30 hod. v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové.

Národní pouť na Velehradě
se bude konat v neděli 5. července; mše sv. v 10.30 hod.

Žehnání kolegům a kolegyním v práci
(z knihy Anselma Grüna Důvěrná slova)

Milosrdný Bože,
než půjdu do práce, prosím tě za své kolegy a kolegyně.
Na některé se těším.
Některé bych nejraději vůbec neviděl.
Někteří mi nahánějí strach.
Prosím za ně za všechny, abys jim požehnal.
Ty miluješ každého z nich.
V každém z nich je tvá božská jiskra.
Každý je bratrem nebo sestrou Ježíše,
v každém mohu rozpoznat jeho tvář.
Připomínej mi při každém setkání, že jsi je požehnal
a že potkávám požehnané lidi, které ty miluješ.
To promění můj pohled na ně.
Žehnej kolegyni, které se momentálně nedaří dobře.
Cítím, že má obtíže sama se sebou a se vším,
co se doma na ni valí a co se od ní požaduje.
Drž nad ní svou ruku, aby se necítila opuštěná,
aby přišla do kontaktu se svou vnitřní silou.
Žehnej kolegovi, který je na útěku před sebou samým,
který je tak nevypočitatelný,
protože ustupuje vnitřnímu chaosu.
Daruj mu vnitřní pokoj, aby mohl přijmout sám sebe
a neměl už zapotřebí prožívat svou rozháranost při práci.
Daruj mu to, po čem v hloubi duše touží a co potřebuje,
aby se mohl dostat do souladu se sebou samým.
Požehnej mým kolegům a kolegyním
a žehnej naší práci, aby z ní vycházelo požehnání pro lidi.
Žehnej našim vztahům, abychom společně vytvořili místo,
na němž bude pro mnohé patrný a zakusitelný
tvůj duch lásky a pokoje.
Amen.
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