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     Ty, Petře, jsi ta pevná skála,
      klíč tobě dán je k nebesům,

     oporo naší víry stálá,
     na tobě stojí církve dům,
     ty říše Kristovy jsi správce
     a pastýř veškerého stádce.

     Ty, Pavle, muži plný síly,
     jsi vyvolená nádoba,
     jsi apoštolům druhem milým
     a církve Boží ozdoba.
     Pán tebe k velkým činům volá
     z odpůrce činí apoštola.

     Ty, Bože, jenž jsi dary věčné
     svým apoštolům udělil,
     rač přijmout naše zpěvy vděčné,
     žes k církvi i nás přivtělil,
     jež střeží poklad tvého slova
     pro pokolení stále nová.

(hymnus DMC – ze slavnosti sv. Petra a Pavla)

Červen v liturgickém roce
liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky:

- pátek 3. června - slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova;
- pátek 24. června - slavnost Narození sv. Jana Křtitele;
- 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. -
- dle ohlášení v neděli

první sobota - 4.6. v 8.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 18.00 hod.

Výrava:
v červnu:

každé pondělí - 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.

Z diecéze a farností

Pouť ke sv. Hubertu 
na Starý Ples – v neděli 5.června. 

XII. diecézní setkání seniorů
a  jejich  přátel  se  uskuteční  v  sobotu  18.  června  v  Hradci  Králové: 
program v kostele Nanebevzetí Panny Marie (9.00 modlitba za mír, 9.30 
bohoslužba - Mons. Josef Kajnek) a v Novém Adalbertinu (přednášky, 



besedy, koncert); přihlášky do 16. června; 
informace na www.dcshk.cz a www.simeon.cz .

Výsledky sbírky na potřeby diecéze
z neděle 15. května:
Černilov – 1.800,- Kč, Číbuz – 1.145,- Kč, Libřice – 280,- Kč.

Sbírka na Charitu
se bude konat v neděli 19. června.

Katolická charismatická konference
se bude konat 6. - 10. července v Brně na výstavišti BVV; přihlášky do 
20.6.; informace na http://konference.cho.cz .

Národní pouť na Velehradě
se bude konat v úterý 5. července; mše sv. v 10.30 hod.

Modlitba křesťanů a celého stvoření
(z Encykliky papeže Františka

 o péči o společný domov
Laudato si'- Buď pochválen)

Chválíme tě, Otče, se všemi tvými tvory, 
kteří vyšli z tvojí mocné ruky. 
Jsou tvoji a plni tvé přítomnosti a něhy. 
Buď pochválen!

Synu Boží, Ježíši, 
tebou byly stvořeny všechny věci. 
Přijal jsi podobu v Mariině mateřském lůně, 
stal ses součástí této země 
a díval ses na tento svět lidskýma očima. 
Nyní jsi živý v každém tvoru 
slávou svého vzkříšení. 
Buď pochválen!

Duchu Svatý, jenž svým světlem 
směruješ tento svět do Otcovy lásky 
a provázíš sténání stvoření, 

http://www.dcshk.cz/
http://konference.cho.cz/
http://www.simeon.cz/


i ty žiješ v našich srdcích, 
abys nás vedl k dobru.
Buď pochválen!

Pane, Bože Trojjediný, 
úžasné společenství nekonečné lásky, 
nauč nás o tobě rozjímat
v kráse veškerenstva, 
kde všechno mluví o tobě. 
Probuď naši chválu a naši vděčnost
za každou bytost, kterou jsi stvořil. 
Daruj nám milost, abychom se cítili vnitřně spojeni
se vším, co existuje. 

Bože lásky, ukaž nám naše místo 
na tomto světě,
kde jsme nástroji tvé lásky 
vůči všem bytostem této země, 
protože ani jedna z nich není tebou zapomenuta. 
Osviť ty, kdo vládnou mocí a penězi, 
aby neupadali do hříchu lhostejnosti, 
milovali obecné dobro, podporovali slabé, 
a pečovali o svět, který obýváme. 
Chudí i země křičí: 
Pane, ujmi se nás svojí mocí a svým světlem, 
chraň každý život 
a připravuj mu lepší budoucnost, 
aby přišlo tvoje království 
spravedlnosti, pokoje, lásky a krásy. 
Buď pochválen! 
Amen.      

Z Božího slova
Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti,

kdo rozsévají pokoj.
(Jakub 4,18)
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