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Červen 2019
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  Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám,
  a navštiv myslí našich chrám,
  z výsosti nebes zavítej,
  do duší nám svou milost vlej.  

 

  Rač světlo v mysli rozžehnout,
  vlij do srdcí nám lásky proud,
  našeho těla slabosti
  zhoj silou svojí milosti. 

  Nauč nás Boha Otce znát
  a Syna jeho milovat
  a v tebe, Duchu svatý, zas
  důvěřovati v každý čas. Amen. 
        (z hymnu Veni Creator Spiritus – www.pastorace.cz)

Červen v liturgickém roce
liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky:
- neděle 2. června - slavnost Nanebevstoupení Páně;
- neděle 9. června - slavnost Seslání Ducha svatého;
- čtvrtek 13. června - svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze;
- neděle 16. června - slavnost Nejsvětější Trojice;
- neděle 23. června - slavnost Těla a Krve Páně;
- pondělí 24. června - slavnost Narození sv. Jana Křtitele;
- pátek 28. června - slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova;
- sobota 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 - 1.6. 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.

v pondělí 24.6. - titulární slavnost kostela
(v červenci a srpnu mše sv. nebudou)

-----
Svátost smíření

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

Z Božího slova
Milosrdný a milostivý je Hospodin,

shovívavý a plný lásky.
Dobrotivý je Hospodin ke všem

a soucit má se všemi svými tvory.
Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla

a tvoji zbožní ať tě velebí!
.............

Věrný je Hospodin ve všech svých slibech
a svatý ve všech svých činech

(Žalm 145,8-10.13) 



Z diecéze a farností

Výsledky sbírky na bohoslovce
z neděle 12. května:
Černilov – 2.100,- Kč, Číbuz – 1.442,- Kč, Libřice – 950,- Kč.

Výsledky mimořádné sbírky
na pomoc křesťanům na Blízkém Východě z neděle 26. května:
Černilov – 1.440,- Kč, Číbuz (Smržov) – 4.217,- Kč, Libřice – 370,- Kč.

Sbírka na Charitu
se bude konat v neděli 23. června.

Dar českých věřících papeži Františkovi:
Koruna svaté Anežky České
Drazí spolubratři kněží, bratři a sestry v Kristu,
v březnu jsem se na Vás obrátil s pozváním na národní pouť do Říma k 
30. výročí kanonizace sv. Anežky České s výzvou, aby tato pouť nebyla 
jen vzpomínkovou cestou, ale aby byla spojena také s pokáním, smírem 
a duchovní  obnovou  našeho  národa.  S  tímto  předsevzetím  jsme se 
rozhodli, že předáme papeži Františkovi společný dar ze všech farností 
a diecézí pod názvem „Koruna svaté Anežky České“. Bude připraven 
tak, aby se k němu mohli osobně připojit věřící i ti, kteří svou cestu k 
Církvi  hledají.  Na  umělecké  dílo  akademického  sochaře  Daniela 
Trubače  bude  moci  každý  vtisknout  otisk  svého  palce,  znamení 
sounáležitosti  se  Svatým  otcem a  celou  Církví.  Zároveň  bude  moci 
přispět do kostelní sbírky, jejíž výtěžek předáme v Římě Svatému otci 
pro chudé a potřebné. Každý, kdo se takto k daru připojí, obdrží malou 
pamětní  medaili  sv.  Anežky.  Platí  to  i  pro  ty,  kdo  se  nebudou  moci 
osobně  zúčastnit  pouti  do  Říma  ve  dnech  11.  až  13.  listopadu  ani 
následné  slavnostní  bohoslužby  v  pražské  katedrále  v  sobotu  16. 
listopadu 2019.
… Hlavní informace o národní pouti jsou zveřejňovány a aktualizovány 
na  stránkách  Královéhradecké  diecéze  www.bihk.cz  v  samostatném 
odkazu. Podrobnosti k daru pro papeže Františka jsou k nalezení na 
stránkách www.anezka2019.cz.
Znovu Vás laskavě prosím a vybízím, abyste se k této pouti a k přípravě 
daru pro Svatého otce přidali svou osobní účastí, modlitbou či podporou 
tohoto projektu. Děkuji.
Jan Vokál, biskup královéhradecký
předseda přípravného poutního výboru                         (z ACRG 5/2019)



Diecézní setkání dětí
- v sobotu 8. června v Hradci Králové od 9 do 14 hod. v NA a v kostele 
PM; informace na www.bihk.cz/pastorace/katecheticke-centrum.

Národní pouť na Velehradě
- v pátek 5. července; mše sv. v 10.30 hod.; www.farnostvelehrad.cz ,

Katolická charismatická konference
se bude konat 10. - 14. července v Brně na výstavišti BVV; informace a 
přihlášky na http://konference.cho.cz .

Číbuz
3.  dubna  se  v  Číbuzi  konalo  setkání  farní  rady:  -  dokončí  se 
označení rozvodných skříní na faře; - proběhne průzkum maleb v 
presbytáři,  zajistit  lešení;  -  nutno  shromažďovat  informace  pro 
zápis do farní kroniky; - probíhají katecheze pro děti v Hubílese; -  
ve Smržově jsou nové dveře, program u kapličky (26.5. v 15.00 
poutní mše sv., ve čtvrtek 15.8. v 17.00; v neděli 8.9. v 15.00); - 
po vichřici spadlý strom, poničená zeď; - statické zajištění kostela; 
- oprava praskliny pod kůrem; - zhotoví se nové boční dveře do 
kostela;  -  provede  se  drobná  oprava  varhan;  -  bude  řešeno 
odbíjení hodin na kostele; - připraví se program na Noc kostelů; - 
návrh na využití fary jako školy ve spolupráci s biskupstvím.

Modlitby
  
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.  Amen.     (Kancionál, z č. 003)

Za farnost  (Kancionál, č. 030)

Pane Ježíši Kriste, ty jsi hlava církve, ty jsi hlava našeho farní-
ho společenství. Dej nám, ať se máme rádi, ať máme jeden pro 
druhého správné slovo, pomáhající skutek, odpuštění. Chraň 
slabé, osvěcuj pochybující, posiluj malomyslné, podrž kolísají-
cí, probuď dřímající, veď hledající, rozehřej vlažné. Dej nám, 
ať jsme znamením tvé přítomnosti, tvé zachraňující lásky.
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