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Zaznělo nám slovo pravdy věčné
ústy Soluňanů před věky,
dodnes v lahodě zní nekonečné
a svět zaznívá jím daleký:
přinesli nám oni Písmo svaté,
bychom ze studnice této zlaté
moudrost nebes povždy vážili,
Bohu sloužiti se snažili.
Nechť tvůj oltář nikdy neuhasne
v našich zbožných vlastech slovanských,
nechť se denně k báni nebes jasné
vznáší oběť z chrámů křesťanských,
která tisíc let již stále plane,
oslavuje tebe, věčný Pane,
posvěcuje srdce národa,
čeleď Cyrila a Metoda.
Vyslyš, Pane, vyslyš prosbu vřelou,
kterou k tvému trůnu skládáme:
požehnej vlast, žehnej církev celou,
zůstaň s námi, zbožně žádáme.
Provázej nás na vezdejší pouti,
nedej svému lidu zahynouti,
pro zásluhy ze své oběti
vylej milost na své na děti.
(Kancionál č. 829 – Ejhle, oltář Hospodinův září)

Červenec v liturgickém roce
liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky:
- pátek 3. července - svátek sv. Tomáše, apoštola;
- neděle 5. července - slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje,
biskupa, patronů Evropy;
- sobota 11. července - svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy;
- čtvrtek 23. července - svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy;
- sobota 25. července - svátek sv. Jakuba, apoštola;

Bohoslužby
Černilov:
v neděli v 8.30 hod.
v pátek 3.7. v 18.00 hod.
první sobotu - 4.7. v 8.00 hod.
mše svaté ve středu a v pátek v 18.00 hod.
budou pouze po ohlášení předcházející neděli

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 18.00 hod.

Výrava:
poslední pondělí v měsíci

v pondělí 27.7. - v 18.00 hod.

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

Z Božího slova
Daleko ať je od vás každá zahořklost, prchlivost, hněv, hádání,
nactiutrhání a všechny druhy špatnosti. Spíše buďte k sobě
navzájem dobří, milosrdní a jeden druhému odpouštějte, jak i
Bůh odpustil vám pro Kristovy zásluhy. Ano, napodobujte
Boha jako jeho milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus
miloval nás.
(Ef 4,31-5,2)

Z diecéze a farností
Číbuz
Letos se uskuteční první etapa opravy věže kostela sv. Václava;
rozpočet je 480.000,- Kč; opravu bude možné uskutečnit díky dotacím a
příspěvkům z ministerstva, kraje a obcí; v případě dostatečného
množství financí proběhne letos ještě další dílčí oprava věže.

Sbírka na Národní eucharistický kongres
- 7. června: Černilov 2.500,- Kč, Číbuz 1.420,- Kč, Libřice 860,- Kč.

Sbírka na potřeby diecéze
bude v neděli 5. července.

Velehrad
- národní pouť v neděli 5. července; slavnostní mše svatá v 10.30 hod.,
hlavní celebrant - Mons. Dominik Duka, arcibiskup pražský, kazatel Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký; přenáší televize a rozhlas.

Číhošť
- neděle 12. července - v 15.00 hod. uložení ostatků P. Josefa Toufara,
bohoslužbu celebruje královéhradecký biskup Jan Vokál.
www.joseftoufar.cz

Jablonné v Podještědí
- letní pouť rodin a nemocných ke sv. Zdislavě v sobotu 18. července, v
11.00 hod. mše sv. - Mons. Jan Vokál; vypravené autobusy pojedou
přes Hradec Králové, informace na tel. 731 646 800 a na
poutnik@bihk.cz .

Akademické týdny
24. 7. - 1. 8. 2014 na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují;
informace na www.akademicketydny.info .

Modlitba
Jana Pavla II ke sv. Cyrilu a Metodějovi

Svatí Cyrile a Metoději,
vy, kteří jste s obdivuhodnou obětavostí nesli víru k
národům toužícím po pravdě a světlu, vyproste nám, aby
celá církev vždycky zvěstovala Krista ukřižovaného a
zmrtvýchvstalého, vykupitele lidstva.
Svatí Cyrile a Metoději,
vy jste v těžké a lopotné misionářské práci vždycky
zůstávali niterně spojeni s cařihradskou církví i s
římským stolcem svatého Petra, vyproste nám, aby obě
sesterské církve, katolická a pravoslavná, v lásce
překonaly to, co je rozděluje, a aby mohly rychle
dosáhnout dokonalé vytoužené jednoty.
Svatí Cyrile a Metoději,
vy jste se v duchu upřímného bratrství sblížili s různými
národy, abyste všem přinášeli poselství lásky ke
každému člověku, které hlásal Kristus. Vyproste nám,
aby národy evropského kontinentu byly ve vědomí
společného křesťanského dědictví zvěstovateli pokoje
mezi národy celého světa.
Svatí Cyrile a Metoději,
vy jste se dali vést láskou ke Kristu a opustili jste
všechno, abyste mohli sloužit evangeliu, chraňte Boží
církev, mě, Petrova nástupce na římském stolci, biskupy,
kněze, řeholníky a řeholnice, misionáře a misionářky,
otce a matky, mládež, děti, chudé, nemocné a trpící. Ať je
každý z nás právě na tom místě, kam ho postavila Boží
prozřetelnost, důstojným „dělníkem“ na Pánově žni.
Amen.
(z webu modlitba.cz)
Pěkné prožití prázdnin a dovolených!
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