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F A R N  Í        Z  P R A V O D A J
pro farnosti Černilov, Libřice a Číbuz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Červen 2014
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Svatý Duchu, sestup k nám,
dej své světlo temnotám,
v jasu lásky nech nás žít.
Štědrý otče ubohých,
dárce darů přemnohých,
přijď nám srdce potěšit.

Smyj z nás hříchy, stopy vin,
dej svou svěžest žíznivým,
vyhoj z bolestí a ran.
Zchladlým srdcím oheň dej,
z lhostejnosti pomáhej,
odveď ze zcestí a chraň.

Veď nás k ctnostem, nauč nás
dobrem naplňovat čas,
svými dary pomoz všem.
Uč nás, jak si zasloužit
šťastnou smrt. A dej nám žít
věčnou radost před Bohem. Amen.

Červen v liturgickém roce
doba velikonoční, liturgické mezidobí (od 9.6.)

Slavnosti a svátky:
- neděle 8. června - slavnost Seslání Ducha svatého;
- neděle 15. června - slavnost Nejsvětější Trojice;
- neděle 22. června - slavnost Těla a Krve Páně;
- úterý 24. června - slavnost Narození sv. Jana Křtitele;
- pátek 27. června - slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova;
- neděle 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 sobotu - 7.6. v 8.00 hod.

v sobotu 28.6. v 8.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 18.00 hod.

Výrava:
každé pondělí  - v 18.00 hod.

(23.6. titulární slavnost kostela)

-----
Svátost smíření

Svátost smíření je možné přijmout před každou mší svatou. K přípravě 
na tuto svátost poslouží např. Kancionál.

Z diecéze a farností
Černilov
Správce farnosti děkuje všem, kteří připravili  návštěvu bohoslovců ve 
farnosti a akci Noc kostelů.

Číbuz
Příprava na 1.  sv.  přijímání  -  v  neděli  1.6.  ve  14.00 hod.  na faře  v 
Černilově.  V sobotu 21.6.  v 9 hod.  -  společná bohoslužba a svátost 
smíření dětí v kostele sv. Václava.
V neděli 22.6. na slavnost Těla a Krve Páně - první svaté přijímání dětí.

X. diecézní setkání seniorů
-  v  sobotu  7.  6.  2014  v  Hradci  Králové;  téma:  arcibiskup  Karel 
Otčenášek; přihlášky do 3. 6. 2014.



Výstava
„350  let  Biskupství  královéhradeckého  -  Zapomenuté  poklady  z 
církevních sbírek 1664 - 2014“ je otevřena ve výstavní síni biskupské 
rezidence od pondělí do pátku od 9 do 17 hod.; potrvá do 30. listopadu.

Sbírka na Charitu
- v neděli 15. června 2014. 

Jáhenské svěcení
- v sobotu 28. června v 9.30 hod. v katedrále Svatého Ducha v Hradci 
Králové.

Go & Play hiStory (GPS)
- diecézní poznávací hra pro jednotlivce, skupiny a rodiny;
registrace a informace na: gpshk.signaly.cz .

Katolická charismatická konference
- v Brně na výstavišti BVV 9. - 13. července 2014;
informace na www.cho.cz .

Seslání Ducha svatého

Pro člověka, který je zaujat především materiálními hodnotami a zájmy, 
bylo vždy obtížné obrátit zrak k Bohu a chápat jej do té míry, jak je to 
člověku možné.
Protože Bůh všechno ví a zná lidské nedostatky, slíbil Kristus apoštolům 
Ducha svatého – Utěšitele – Učitele, který jim umožní pochopit nejen, 
proč jejich Pán a Mistr musel od nich odejít, ale i smysl evangelia, řídit 
se jeho zásadami a učit všechny národy, každého jejich jazykem, aby 
mohli snáze pochopit a přijmout Kristovu zvěst.

Prosme Ducha svatého – Učitele, aby nám pomohl svými dary:

Darem  moudrosti –  abychom  každý  v  mezích  svých  možností 
přispívali  ke  slávě  Boží  a  k  jeho  království  na  zemi.  Abychom  se 
radovali z toho, co nám bylo dovoleno již poznat, pochopit, a tím více 
vzdávali chválu Boží lásce.

Darem rozumu –  abychom věčným pravdám vždy lépe rozuměli  a 
podle  nich  žili.  Abychom  užívali  přírodních  zdrojů  a  výsledků  lidské 

http://www.cho.cz/


práce a snažení v souladu s Božími zákony, pečovali o člověka a snažili 
se podle možnosti a příležitosti přispět k odstraňování nespravedlnosti, 
bídy …

Darem rady – abychom uměli naslouchat, kdykoliv k nám promlouvá v 
našem  srdci  Rádce  a  Těšitel.  Abychom  rozeznávali  mezi  dobrem  a 
zlem.  Abychom za  všech  okolností  volili  to,  co  se  líbí  Bohu  a  nám 
prospívá ke spáse.

Darem síly – abychom dovedli ovládat pokušení v kterékoliv podobě, 
abychom neustupovali zlému a nebyli tak špatnými svědky pro ostatní. 
Abychom  viděli  v  období  nezdaru  a  obtíží  konečný  cíl,  ke  kterému 
jednou dojdeme. Místo nářku prosme Ducha svatého o sílu a radu jak 
své obtíže nést.

Darem umění – abychom pozemské věci  posuzovali  ze stanoviska 
víry a správně je užívali. Abychom se snažili stále lépe poznávat a plnit 
Boží vůli a pomáhat bližním podle možností.

Darem zbožnosti –  abychom Boha milovali  nade všechno a bližní 
jako sami sebe.

Darem bázně Boží – abychom měli úctu před Božím stvořením všeho 
viditelného i neviditelného, co právě Boží láska připravila pro člověka. 
Abychom byli  opravdovými Božími dětmi a  vyvarovali  se všeho,  čím 
bychom mohli Boha zarmoutit.

Duch svatý nás chce vytrvale, ač nenápadně, přetvářet v nové lidi, v 
pravé učedníky Ježíše Krista. Svou milostí  a svými dary zdokonaluje 
naše přirozené vlastnosti.
Otevřme svá srdce Boží milosti.       (z internetu)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bože,

ty shromažďuješ svou církev ze všech národů
a posvěcuješ ji svým svatým Duchem; 
sesílej hojnost jeho darů celému světu

a společenství věřících
provázej působením své milosti jako na počátku,

když se začalo šířit tvé evangelium.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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