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Nesmírný Bože v Trojici,
od věků existující,
tvá moc vše tvoří, ztvárňuje,
nad všemi věky panuje.
Ty, Otče, zdroji milosti,
Synu, jenž jeho slávou jsi,
i Duchu Svatý obou dvou,
planoucí láskou nezměrnou.
Z nás, kterým se již čelo skví
korunou tvého synovství,
vybuduj chrámy zářivé,
důstojná sídla lásky své.
Ty, Světlo žití, i nás vem
k andělům v sídle nadhvězdném,
ať chválíme tě s vděčností
po všechny věky věčnosti. Amen.
(hymnus DMC ze slavnosti Nejsvětější Trojice)

Červen v liturgickém roce
velikonoční doba, liturgické mezidobí (od 6. 6.)

Slavnosti a svátky:
- neděle 5. června - slavnost Seslání Ducha svatého;
- čtvrtek 9. června - svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze;
- neděle 12. června - slavnost Nejsvětější Trojice;
- neděle 19. června - slavnost Těla a Krve Páně;
- čtvrtek 23. června - slavnost Narození sv. Jana Křtitele;
- pátek 24. června - slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova;
- středa 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 – 4. 6. v 8.00 hod.
v sobotu 25. 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:
v sobotu 11. 6. ve 13.30 hod. (sraz rodáků)
v pondělí 13., 20. a 27. 6. - v 18.00 hod.
(v pondělí 27.6. - 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.
Svátost smíření je možné přijmout i v jiném kostele (v jiné farnosti).
Při svátosti smíření přiznáváme před Bohem a vyznáváme svoje hříchy,
nikoli dobré skutky. Je užitečné napsat si na papír, co chceme ve svátosti smíření vyznat.
Ke svátosti smíření je vhodné přistupovat pravidelně a častěji než jen

před Vánocemi a Velikonocemi.
Podrobnější informace o svátosti pokání a smíření nalezneme v Katechismu katolické církve (str. 364 – 381).

Z diecéze a farností
Výsledky sbírky na bohoslovce
z neděle 8. května:
Černilov – 2.971,- Kč, Číbuz – 1.020,- Kč, Libřice – 1.110,- Kč.

Sbírka na pastorační aktivity v diecézi
se bude konat v neděli 5. června.

Sbírka na Charitu
se bude konat v neděli 26. června.

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové
9. - 14. srpna 2022.
www.celostatnisetkanimladeze.cz

Text modlitby za Ukrajinu
Dobrý a milosrdný Bože,
Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ.
Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.
Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.
Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra
a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.
Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky.
Obejmi je svou něžnou náručí.
Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj,
nejsme jeden druhému lhostejní
a dokážeme si navzájem odpouštět.
O to prosíme skrze našeho Pána Ježíše Krista,
který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje
po všechny věky věků.
Amen
(z www.modlitba.cz)

Modlitby z Kancionálu
003 – Vzývání Ducha Svatého
Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň
své lásky.
K Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno
L a obnovíš tvář země.
K Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás
osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy
nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze
Krista, našeho Pána.
L Amen.

020 – Prosba o vedení Duchem Svatým
Duchu Svatý, osvěcuj mě, veď mě, posiluj a utěšuj. Řekni mi, co
mám dělat, dej mi své vnuknutí. Chci přijmout a uskutečnit
všechno, co chceš ty, podrobit se tvému vedení. Daruj mi k tomu
sílu, vytrvalost a nadšení.

Prosba o Ducha svatého
(z www.modlitba.cz)

Duchu svatý,
když se učedníci zamkli ze strachu před židy,
sestoupils na ně jako bouře
a vyhnals je ze stísněnosti.
Náhle pocítili odvahu vydávat svědectví
zmrtvýchvstalému Ježíšovi.
Znám dobře ten strach učedníků.
Často se neodvažuji říkat, co si skutečně myslím,
a to ze strachu, že by se tomu ostatní mohli smát.
Cítím v sobě zábrany, protože se bojím toho,
co by si o mně ostatní pomysleli.
Často mám také strach mluvit o své víře.
Mám strach, že se zesměšním nebo že utržím zranění.
Duchu svatý,
dej mi odvahu stát při své víře.
(podle Anselma Grüna)
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