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Chvalte, ústa, vznešeného
těla Páně tajemství,
chvalte předrahou krev jeho,
kterou z milosrdenství,
zrozen z lůna panenského,
prolil Král všech království.
Na poslední večer k stolu
s bratřími když zasedal,
beránka by s nimi spolu
podle zvyku pojídal,
dvanácteru apoštolů
za pokrm sám sebe dal.
Slovo v těle slovu dává
moc chléb v tělo proměnit,
z vína Boží krev se stává.
I když Pán je smyslům skryt,
stačí sama víra pravá
srdce čisté přesvědčit. Amen.
(hymnus DMC ze slavnosti Těla Krve Páně)

Červen v liturgickém roce
liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky:
- neděle 6. června - slavnost Těla a Krve Páně;
- pátek 11. června - slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova;
- čtvrtek 24. června - slavnost Narození sv. Jana Křtitele;
- úterý 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.
první sobota – 5. 6. v 8.00 hod.
v sobotu 12. 6. v 8.00 hod.
(památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie)

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 18.00 hod.

Výrava:
poslední pondělí v měsíci

v pondělí 28. 6. v 18.00 hod.
- titulární slavnost kostela

----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.

Modlitba
z památky Neposkvrněného Srdce Panny Marie:

Bože, tys připravil v srdci blahoslavené Panny Marie důstojný příbytek
Ducha Svatého; na její přímluvu přebývej i v nás, abychom se stali chrámem tvé slávy. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on
s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Z diecéze a farností
Výsledky mimořádné sbírky
na pomoc pronásledovaným křesťanům z neděle 9. května:
Černilov – 810,- Kč, Číbuz – 1.060,- Kč, Libřice – 900,- Kč.

Výsledky sbírky na pastorační aktivity v diecézi
z neděle 23. května:
Černilov – 1.730,- Kč, Číbuz – 1.780,- Kč, Libřice – 1.100,- Kč.

Sbírka na Charitu
se bude konat v neděli 20. června.

Vedeni Bohem
Centrum pro rodinu Biskupství královéhradeckého nabízí videokonferenci o doprovázení ve vlastní rodině - 4. a 5. června od 19.45 do 21.45 hod.
„Zájemce o videokonferenci prosíme o přihlášení na adrese
blazkova@bihk.cz a o stažení aplikace ZOOM (rádi poradíme: 602 183
470). Bližší informace na tel.: 603 458 843.“
https://www.bihk.cz/biskupstvi/centrum-pro-rodinu/tajemstvi-lidske-lasky

Volná pracovní místa na biskupství
Biskupství královéhradecké nabízí pracovní místa: „Stavební technik/
technička“ a „Referent/ka správy budov“. Podrobné informace na vývěsce v kostele.

Sbírka na pomoc Indii
Diecézní katolická charita Hradec Králové:
„Pokud můžete, zapojte se, prosím, do sbírky určené na pomoc indickým sirotkům, strádajícím rodinám a nemocným. Finanční dary určené na výše uvedenou pomoc lze zasílat na sbírkové konto:
1387434288/2700 (uveďte variabilní symbol 54000). Děkujeme Vám!“
Informace na webových stránkách diecézní charity https://hk.caritas.cz/
aktualne/tiskovezpravy/charita-vyhlasila-sbirku-na-pomoc-stradajicimrodinam-v-indii/ i na stránkách diecéze.

Prohlášení českých a moravských biskupů
v situaci ustupující pandemie v naší zemi
Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši,
díky Bohu se situace, která více než na půl roku zásadním způsobem
ochromila běžný život naší společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně
vrací k normálu. Byla to pro nás všechny zkouška víry, důvěry v Pána,
ale také příležitost k přehodnocení životních priorit, každodenní rutiny a
obrovská šance využít všechny ty dary, které byly doposud skryty. Pro
mnohé z nás to byla doba, kdy jsme si z lidského hlediska sáhli na dno,
kdy onemocnělo a zemřelo nemálo našich blízkých a přátel.
Jsme vděční a děkujeme všem těm, kteří se jakkoli podíleli na tom, že
naši bližní měli potřebnou lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní péči.
Jsme rádi, že i Církev zde přiložila ruku k dílu, což není nic navíc, protože služba Bohu a služba člověku je do ní vepsána samotným Zakladatelem.
Nyní, jak se zdá, svítá na lepší časy, a je na místě opatrný optimismus.
K němu také patří návrat k bohoslužbám v jejich normální podobě.
Technické prostředky byly v době, kdy pandemie doléhala plnou silou,
důležitým nástrojem, jak zachovat alespoň něco a nějakým způsobem
z toho, co činí Církev Církví, totiž „ecclesia“ – shromáždění. Avšak je
potřeba mít stále na mysli, že skutečné fyzické shromáždění při bohoslužbě je nenahraditelné. Proto si Vás dovolujeme povzbudit, abyste se
postupně vraceli do kostelů, pochopitelně při zachování příslušných
hygienických opatření a s potřebnou mírou opatrnosti. Sledování mše
svaté v televizi a na sociálních sítích nechť je nadále k dispozici
nemocným a těm, kteří do kostela nemohou. Je však načase, abychom
si my ostatní opět připomněli, že svěcení svátečního dne je jedním
z přikázání Desatera a že ke svátečnímu dni patří i účast na bohoslužbě. Je rovněž na místě, abychom projevili Bohu vděčnost za překonání
této vlny pandemie a přicházeli do kostela poděkovat trvale a pravidelně
s ještě větší horlivostí než dříve. Radostnou zprávou je, že můžeme
opět chválit Pána i zpěvem.
Na setkání kolem Kristova oltáře se těší a ze srdce žehnají
biskupové Čech, Moravy a Slezska
Nepomuk, 18. května 2021
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