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Naplno ať zazní chvála,
aby duše zajásala,
radostná a nadšená.
Svátek svátosti se koná
na památku dne, kdy ona
byla ustanovena.
Co sám Kristus tehdy konal,
to nám činit přikazoval
ke své věčné paměti.
V tom jej církev následuje,
chléb a víno proměňuje
v spasitelné oběti.
Křesťanům se věřit dává,
chléb že se tu tělem stává,
víno v krev se promění.
Co se mysli, oku skrývá,
to poznává víra živá
jako Boží zjevení. Amen.
(hymnus DMC – ze slavnosti Těla a Krve Páně)

Červen v liturgickém roce
liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky:
- neděle 3. června - slavnost Těla a Krve Páně;
- pátek 8. června - slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova;
- neděle 24. června - slavnost Narození sv. Jana Křtitele;
- pátek 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.:
6. a 8.6.,
další středy a pátky v červnu, červenci a srpnu
- vždy po ohlášení předcházející neděli
první sobota - 2.6. v 8.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 18.00 hod.

Výrava:
každé pondělí - v 18.00 hod.
v pondělí 25.6. - titulární slavnost kostela
(v červenci a srpnu mše sv. nebudou)

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

Z Božího slova
Spravedlivý je Hospodin ve všech svých cestách
a svatý ve všech svých činech.
Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají,
všem, kdo ho vzývají upřímně.
(Žalm 145,17-18)

Hospodin je milosrdný a milostivý,
shovívavý a nadmíru dobrotivý.
(Žalm 103,8)

Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý
jeho milosrdenství trvá navěky.
(Žalm 118,29)

Z diecéze a farností
Výsledky sbírky na pastorační aktivity v diecézi
z neděle 20. května:
Černilov – 2.100,- Kč, Číbuz – 739,- Kč, Libřice – 520,- Kč.

Sbírka na Charitu
se bude konat v neděli 24. června.

Slavnost korunovace
- v neděli 10. června na Svaté Hoře; v 11.00 slavnostní mše sv. - hlavní
celebrant kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský;
www.svata-hora.cz .

1. svaté přijímání dětí
- v neděli 10. června v kostele sv. Václava v Číbuzi.

Vikariátní setkání mládeže
- v pátek 22. června na Novém Hradci Králové od 18.30 hod.

Národní pouť na Velehradě
se bude konat ve čtvrtek 5. července; mše sv. v 10.30 hod.;
www.farnostvelehrad.cz , www.velehrad.eu .

Katolická charismatická konference
se bude konat 11. - 15. července v Brně na výstavišti BVV; informace a
přihlášky na http://konference.cho.cz .

Modlitba optinských starců
(z www.modlitba.cz)
Pane,
dej, abych s duševním pokojem
přijímal všechno,
co mně přinese tento den.
Dej, abych se ve všem
úplně odevzdal do Tvé svaté vůle;
každou hodinu tohoto dne
mě ve všem uč a podepři.
Všechny zprávy,
které během dne obdržím,
mě nauč přijímat s pokojnou myslí
a pevným přesvědčením,
že ve všem je Tvá svatá vůle.
Ve všem, co dělám
a ve všem, co říkám,
veď moje myšlenky a city.
Ve všech neočekávaných situacích
nedopusť, abych zapomněl,
že všechno jsi seslal Ty.
Nauč mě jednat přímo a rozumně
s každým členem rodiny,
abych nikoho nezarmoutil
a nikomu neublížil.
Pane, dej mi překonat
tíhu nového dne
a zvládnout všechny události
v jeho průběhu.
Veď mou vůli
a nauč mě modlit se, doufat,
věřit a odpouštět.
Amen.
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