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       Ke cti Tomáše svatého,
       věřící, prozpěvujte,
       svaté skutky a smrt jeho
       společně vychvalujte.

  Neb slovy, skutkem i krví
  slavně je potvrzeno,
  že nic mu k víře nechybí,
  všechno je napraveno.

       Pros za nás, svatý Tomáši,
       pros za všechny věřící,
       nezavrhuj prosbu naši,
       slyš k tobě volající.

  Bychom vždy pevně věřili,
  jiné utvrzovali
  a jednou k šťastnému cíli
  za tebou se dostali.

                (hymnus na svátek sv. Tomáše)

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;
- středa 22. července – svátek sv. Marie Magdalény;
- čtvrtek 23. července – svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy;
- sobota 25. července - svátek sv. Jakuba, apoštola.



Bohoslužby

Černilov:
v neděli v 8.30 hod.

ve středu 1. 7. a 29. 7. v 18.00 hod.
v pátek 3. 7. a 31. 7. v 18.00 hod.
první sobotu – 4. 7. v 8.00 hod.

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.
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.

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)



A ve vás ať Pán rozhojňuje stále víc a více lásku 
jednoho k druhému i ke všem lidem, 

jako ji i my máme k vám. 
Ať posilní vaše srdce, 

abyste byli bezúhonní a svatí 
před Bohem, naším Otcem, 

až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými. 
Amen.

(1 Sol 3,12-13)

----------
Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní, 

projevujte navenek milosrdné srdce, 
dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. 
Snášejte se a navzájem si odpouštějte, 

má-li kdo něco proti druhému. 
Pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy. 

A nadto nade všechno mějte lásku, 
neboť ona je svorník dokonalosti. 

Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj: 
k němu jste byli povoláni v jednom těle. 

Buďte za to vděční.

(Kolosanům 3, 12-15)

Z diecéze a farností

Výsledky sbírky na pastorační aktivity v diecézi
z neděle 31. května:
Černilov – 1.470,- Kč, Číbuz (+ Smržov) – 2.050,- Kč.

Sbírka na Charitu
bude v neděli 19. července.

Číbuz
V pondělí 22. června se společně sešla pastorační a ekonomická rada.
Informace budou uveřejněny v srpnovém zpravodaji.



Modlitby – dovolená, prázdniny
(z www.modlitba.cz)

V čase prázdnin a dovolených si chceme odpočinout od každodenní ru-
tiny. Tato doba může sloužit i pro návrat k tomu podstatnému v našich
životech.
Čas volna může být i dobou pro intenzivnější vztah s Bohem.

Jsem šťastný, mám volno. Čas pro sebe, čas pro tebe. 
Očekávám mnoho - slunce, oblaka, vítr, vodu, dálky, 
přátele.
Otevři mi oči pro krásu svého světa, 
dej mi pozorný sluch pro hlas stvoření.
Děkuji ti za ty dny volnosti. 
Dej, ať nasbírám sílu, abych byl laskavější. 
Setkám se s lidmi, blízkými i cizími, děkuji ti a prosím tě,
abych jim dovedl naslouchat, 
abych se přiblížil jim i jejich světu, abych jim porozuměl,
neboť mám čas.
Dej mi slova a činy, které dávají radost. 
Na všech cestách ať je se mnou tvá láska. 
Dej, ať se vrátím domů bohatý zkušenostmi a novou 
silou. Amen.       (Alfonso Pereira, Myšlenky a modlitby)

----------
Bože, děkuji ti za čas, 
kdy mohu odložit stranou práci (školu).
Dej, ať ho využiji naplno k odpočinku, 
a nesnažím se dodělávat to, co jsem v práci nestihl. 
Pomoz mi, abych v tomto čase
neutíkal před sebou, před tebou a před druhými.
Žehnej mi, abych viděl stopy tvé krásy kolem nás,
ať umím naslouchat tvému stvoření 
a vidět jeho nádheru. 

         
--------------------------------------------------------------

Pěkné prožití prázdnin a dovolených!
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