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Můj probuzený život,
Ježíši, tobě patří
a všichni, které potkám,
jsou tví a moji bratři.

Ať starosti a tísně
na tebe duše vloží
a v mysli, slovech, činech
hledá vždy vůli Boží.

Tys všude konal dobro,
když po zemi jsi chodil,
chci tě dnes následovat,
na lásce tvé mít podíl.

Ať s pomocí tvé Matky,
kterou vždy vyslyšíš,
pomohu druhým k tobě
aspoň o krůček blíž.

Dej, ať mám pro bližního
čas, humor, vlídná slova,
ať ovládám své vzněty
a odpouštím vždy znova.

Buď oslaven a chválen
Otec i Syn i Duch,
v jednotě lásky dokonalé,
k níž Boží děti velké, malé,
zveš ty, náš dobrý Bůh.
(Hymnus z Ranních chval DMC)

Červenec v liturgickém roce
liturgické mezidobí

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

Bohoslužby
Černilov:
v neděli v 8.30 hod.
první sobotu - 7.7. v 8.00 hod.
ve čtvrtek 5.7. a v pátek 6.7. v 18.00 hod.
v následujících týdnech budou
mše svaté ve středu a v pátek v 18.00 hod.
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 červenci a srpnu mše sv. nebudou,
další bude až v pondělí 24. září 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
A za to se modlím: ať stále víc a více roste vaše
láska a s ní i poznání a všestranný úsudek,
abyste dovedli volit to lepší, čistotou jen zářili a
byli bez hříchu pro onen den Kristův, s plnou
mírou dobrých skutků, vykonaných ve spojení s
Ježíšem Kristem k Boží chvále a slávě.
(Filipanům 1,9-11)

Z diecéze a farností
Výsledky sbírky na Charitu
z neděle 24. června:
Černilov – 3.500,- Kč, Číbuz – 1.400,- Kč, Libřice – 550,- Kč.

Národní pouť na Velehradě
se bude konat ve čtvrtek 5. července; mše sv. v 10.30 hod.;
hlavním celebrantem bude Mons. Dominik kardinál Duka OP,
arcibiskup pražský, kazatelem Mons. Jan Graubner, arcibiskup
olomoucký, koncelebrovat budou čeští i zahraniční biskupové;
mše sv. bude přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem
Vltava.
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 .

Jablonné v Podještědí
- letní pouť rodin a nemocných ke sv. Zdislavě v sobotu 21. července; v
11.00 hod. poutní mše sv. - Mons. Jan Vokál; vypravené autobusy
pojedou přes Hradec Králové, informace na tel. 731 646 800 (ČMFa
Koclířov) a na cm-fatima@cm-fatima.cz .

Diecézní centrum pro seniory
pořádá prázdninový pobyt pro prarodiče s vnoučaty v penzionu
Marianum v Janských Lázních od 18. do 25. srpna; přihlášky do 18.
července; informace na www.dcshk.cz, www.simeon.cz .

Mariánská pouť rodin a mládeže
v neděli 19. srpna na Chlumku u Luže; v 11.00 hod. mše sv. - Mons. Jan
Vokál, biskup královéhradecký.

Libřice
Byly zhotoveny nové hlavní dveře ke kostelu sv. Michaela, archanděla;
práci provedl pan Josef Chudý z Librantic.

Oslava Nejsvětější Trojice
(Charles de Foucauld)
Spojuji se s tebou, Ježíši, můj Pane,
abych chválil tvého Otce.
Spojuji se s tebou, Duchu svatý,
který se ve mně modlíš nevypravitelnými vzdechy,
abych chválil Ježíše!
Spojuji se s tebou Otče i Synu,
abych chválil Ducha svatého,
který je vám roven a je mým Bohem.
Můj Otče, odevzdávám se do tvých rukou:
můj Otče, svěřuji se ti, důvěřuji v tebe.
Můj Otče, učiň se mnou, co chceš.
Ať se mnou uděláš cokoliv,
za všechno ti budu děkovat,
jen když se na mně vyplní tvá vůle, můj Bože.
jen když se tvá vůle vyplní na všech tvých tvorech,
na všech, které tvé srdce miluje.
Nic jiného si nepřeji, můj Bože.
Vkládám svou duši do tvých rukou.
Dávám ti ji s celou láskou svého srdce,
protože tě miluji.
Láska mne nutí, abych se ti daroval.
Dávám se do tvých rukou s bezmeznou důvěrou,
protože jsi můj Otec.
Toužím jedině po tvé oslavě.
Oslav ty sám své jméno.
Dej mi to, co tě ještě více oslaví.
Jen o to tě prosím. Amen.
(z www.modlitba.cz)

--------------------------------------------------------------Pěkné prožití prázdnin a dovolených!
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