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5. 7. - slavnost sv. Cyrila a Metoděje

 
    Vy naše knížata kněžská,   Když jste nás k víry jasnosti
    svatá dvojice bratrská,   a k Boží vedli znalosti,
    ve vás své přímluvce máme,   nás k plnění jeho vůle
     za vás Bohu dík vzdáváme.   veďte vždy a každé chvíle.

 
    Vy jste z lidu slovanského,   Země vámi obrácené
    moravského a českého,   ať zůstanou Bohu věrné,
    Kristu lid milý zjednali,   dědičné krajiny vaše
    v jednotě víry chovali.   ať jdou svorně k věčné spáse.

            

          (hymnus z DMC)
  

Modlitba:
Bože,  tys  poslal  našim předkům svatého Cyrila  a  Metoděje, 
aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem; dej, ať i my 
přijímáme  s  radostí  tvé  poselství  a  řídíme  se  jím  ve  svém 
životě.

Červenec v liturgickém roce
liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky:
- středa 3. července - svátek sv. Tomáše, apoštola;
- pátek 5. července - slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje,

  biskupa, patronů Evropy;
- čtvrtek 11. července - svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy;
- pondělí 22. července – svátek sv. Marie Magdalény;
- úterý 23. července – svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy;
- čtvrtek 25. července - svátek sv. Jakuba, apoštola.



–

Bohoslužby

Černilov:
v neděli v 8.30 hod.

ve středu 3.7. v 18.00 hod.
v pátek 5.7. v 18.00 hod.

první sobotu - 6.7. v 8.00 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 30. 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
Radujte se stále v Pánu ... Vaše ušlechtilost ať je známa všem 
lidem. ... ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a 
prosbě s děkováním. Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno 
pomyšlení,  uchrání  vaše  srdce  a  vaše  myšlenky  v  Kristu 
Ježíši.
… mějte zájem o všechno, co je pravdivé, co je čestné, co je 
spravedlivé, co je nevinné, co je milé, co slouží dobré pověsti, 
a o každou zdatnost nebo činnost, která si zasluhuje chvály. ...
A Bůh, dárce pokje, bude s vámi.        (Flp 4,4-9)



Z diecéze a farností

Výsledky sbírky na Charitu
z neděle 23. června:
Černilov – 3.740,- Kč, Číbuz – 1.640,- Kč, Libřice – 1.230,- Kč.

Koruna svaté Anežky České
-  kostelní  sbírka  určená  papeži  Františkovi  pro  pomoc  potřebným; 
přispět bude možné od 1. 7. do označených pokladniček v kostele.

Národní pouť na Velehradě
-  se koná v pátek  5.  července;  mše sv.  v  10.30 hod.;  informace na 
www.farnostvelehrad.cz .

Katolická charismatická konference
se bude konat 10. - 14. července v Brně na výstavišti BVV; informace a 
přihlášky na http://konference.cho.cz .

Jablonné v Podještědí
-  pouť  rodin  a nemocných ke sv.  Zdislavě v sobotu 20.  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),  cm-fatima@cm-fatima.cz nebo p.Helena Ryklová, mob. 723 
262 381. 

Akademické týdny
- Sněžné v Orlických horách: 27. 7. - 4. 8. 2019; přednášky, koncerty, 
výstava, divadlo; informace na www.akademicketydny.cz .

Diecézní mariánská pouť
na Hoře Matky Boží u Králík - neděle 18. srpna; v 10.00 hod. pontifikální 
mše sv. s biskupem Janem Vokálem; informace na www.bihk.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.

Víkend pro rodiny
v rámci příprav na Mimořádný misijní měsíc říjen na Hoře Matky Boží u 
Králík 13. – 15. září 2019; přihlášky do 25. srpna; inf. na  www.bihk.cz 
(Pastorace – Centrum pro rodinu, Katechetické centrum).

http://www.farnostvelehrad.cz/
http://www.bihk.cz/
http://www.bihk.cz/
http://www.akademicketydny.cz/
mailto:cm-fatima@cm-fatima.cz
http://konference.cho.cz/


Příspěvek k diskusi o genderové problematice
- brožurka ČBK č. 44 (fialová) - pro zájemce ke stažení v elektronické 
verzi na www.cirkev.cz/cs/fialova-rada .

Modlitba
k Mimořádnému misijnímu měsíci

říjnu 2019
vyhlášenému papežem Františkem

k připomenutí si vlastní misijní zodpovědnosti

Nebeský Otče, 
když Tvůj jednorozený Syn

Ježíš Kristus vstal z mrtvých, 
pověřil své následovníky 

„jděte a učte všechny národy“.
I nám připomínáš, 
že skrze svůj křest

máme účast na poslání církve.

Posiluj nás dary Ducha svatého,
abychom byli odvážnými 

a horlivými svědky evagelia tak, 
aby poslání svěřené církvi,

mohlo najít nové a účinné nástroje,
které světu přinášejí život a světlo.

Pomoz nám umožnit všem národům
zažít spasitelnou lásku 

a milosrdenství Ježíše Krista, 
který žije a kraluje 

v jednotě Ducha svatého 
po všechny věky věků. 

Amen.
    

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