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Všech Pane, Otče nejvyšší,
se Synem Panny nejčistší,
i s Duchem svým nás stále veď,
jak v duši, tak i navenek.

Trojice, jen se rozpomeň,
že stvořila jsi z lásky jen
člověka, z něhož Boží hněv
sňala ta nejcennější krev.

Když jeden Bůh náš Tvůrce byl
a z lásky Kristus vykoupil
svým utrpením všechny nás,
láskou Ducha svou církev spas.

Ať Trojice se raduje,
ať v míru nad vším kraluje,
buď všechna moc jí, klanění,
čest, chvála ať jí věčně zní. Amen.

           (hymnus DMC – slavnost Nejsvětější Trojice)

Červen v liturgickém roce
liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky:

- čtvrtek 4. června - svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze;
- neděle 7. června - slavnost Nejsvětější Trojice;
- neděle 14. června - slavnost Těla a Krve Páně;
- pátek 19. 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 (kromě 3.6. a 24.6.) a v pátek v 18.00 hod.
v pondělí 1.6. v 18.00 hod.
ve čtvrtek 4.6. v 18.00 hod.

v sobotu 6.6. a 20.6. v 8.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 18.00 hod.

Výrava:
ve středu 24.6. v 18.00 hod.

titulární slavnost kostela
(další mše sv. budou dle dohody)

-----
Svátost smíření

Svátost smíření je možné přijmout před každou mší svatou. K přípravě
na tuto svátost poslouží např. Kancionál. 
Zde nalezneme informace o samotné svátosti, jejích částech a liturgii;
zpytování svědomí pro dospělé a zrcadlo svědomí - podle Desatera, - k
prohloubení  duchovního života;  zpytování  svědomí pro mladší  děti  a
zpytování svědomí pro starší děti a dospívající.
K přípravě na svatou zpověď si můžete vzít také tužku a papír a sepi-
sovat si, co poznáváte, že nebylo ve vašem jednání dobré a co chcete,
aby vám Pán Bůh odpustil, a ve zpovědnici pak tento soupis použít.

Z Božího slova
Stavte svůj život na své přesvaté víře,

modlete se ve spojení s Duchem svatým,
uchovejte se v Boží lásce

a očekávejte milosrdenství našeho Pána
Ježíše Krista pro věčný život.

(Juda 20 - 21) 



Z diecéze a farností

Noc kostelů
- v pátek 12. června; www.nockostelu.cz .

Kněžské svěcení v katedrále
V sobotu  27.  června  v  10:00 hod.  se  v  katedrále  Svatého  Ducha  v
Hradci  Králové  uskuteční  kněžské  svěcení  jáhnů  Královéhradecké
diecéze  připravujících  se  ke  kněžské  službě.  Vzkládáním  rukou  a
modlitbou  Mons.  Jana  Vokála,  biskupa  královéhradeckého  přijme
kněžské svěcení 5 jáhnů.

Sbírka na pojištění diecéze
se bude konat v neděli 28. června.

Zprávy z Medžugorje – informace z ACRG 4-5/2020:

Rozhodnutí České biskupské konference o časopisech vydávaných
dr. Mráčkem v nakladatelství Vérité:

Protože časopisy  „Zprávy z Medžugorie“ a  „Regina“  vydávané dr.
Mráčkem  v  nakladatelství  Vérité  uvádějí  nepravdivé  a  zavádějící
informace  o  životě  církve,  její  nauce,  papeži  a  jeho  jednání  a
rozhodnutích,  a  tím  poškozují  pravou  víru,  dobré  mravy  a  jednotu
církve,  my,  biskupové  ČBK,  tyto  tiskoviny  ve  smyslu  kán.  823  CIC
odmítáme. Zároveň podle kán. 827, § 4 CIC zakazujeme tyto tiskoviny
vystavovat, prodávat nebo rozdávat v kostelích, kaplích a na farách ve
všech diecézích na území České republiky.
---------
Jako  diecézní  biskup  vyhlašuji  uvedený  zákaz  distribuce  zmíněných
časopisů  ve  smyslu  kán.  827,  §  4  CIC  pro  naši  Královéhradeckou
diecézi.    Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Duchovní obnova pro manželské páry
Centrum pro rodinu ve spolupráci s Duchovní správou poutního kostela
v  Králíkách  zve  na  duchovní  obnovu  pro  manželské  páry,  která  se
uskuteční v novém náhradním termínu 16. – 19. července (čtvrtek až
neděle)  v klášteře na Hoře Matky Boží  u Králík.  Bude jí  provázet  P.
Karel Moravec a ponese téma: „Inspirativní postavy Nového Zákona“.
Bližší  informace  o  pořádané  akci  naleznete  na  plakátku  nebo  na
stránkách Biskupství královéhradeckého v sekci Centra pro rodinu nebo
na Facebooku Centra pro rodinu.

http://www.nockostelu.cz/


Oslava Nejsvětější Trojice

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. 

(Charles de Foucauld)

(z www.modlitba.cz)
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