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Květen 2014
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Je letní den. A Panna svatá
cedrovým hájem do hor chvátá
k příbuzné jménem Alžbětě.
I té dal Bůh, že bude matka
vyvoleného pacholátka.
Jan Křtitel zváno po světě.

Alžběta, přítelkyně pravá,
už před domem ji očekává
a slovem prorockým ji zve:
„Tvůj příchod darem nebes je mi,
tys požehnaná mezi všemi
A požehnáno dítko tvé!“

Jde Panna stezkou osamělou,
pod nohy se jí květy stelou,
jak rosu chtěly by ji nést.
Příroda všechna dobře tuší:
pro co jsou lidé slepí, hluší,
že dívka Matkou Boží jest.

Klesnou si vroucně do náručí.
A co v nich beze slova zvučí,
To skřivan jásá v modrý vzduch:
Blíží se naplnění času
pro přislíbenou světa spásu!
Veliké věci činí Bůh!

(z básnické sbírky Václava Renče
Popelka nazaretská)

Květen v liturgickém roce
doba velikonoční

Slavnosti a svátky:
- sobota 3. května - svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů;
- středa 14. května - svátek sv. Matěje, apoštola;
- pátek 16. května - svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech ;
- čtvrtek 29. května - slavnost Nanebevstoupení Páně;
- sobota 31. května - svátek Navštívení Panny Marie;

Bohoslužby
Černilov:
v neděli v 8.30 hod.
ve středu (kromě 28.5.) a v pátek v 18.00 hod.
první sobotu - 3.5. v 8.00 hod.
ve čtvrtek 29.5. v 18.00 hod.
v sobotu 31.5. v 8.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

Smržov:
v pátek v 16.30 hod.
v neděli 25.5. v 15.00 hod. - poutní slavnost

Libřice:
v sobotu v 18.00 hod.

Výrava:
v květnu a červnu:

každé pondělí - v 18.00 hod.

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

Májové pobožnosti
- v Černilově v neděli v 18.00 hod. (kromě 25.5.)
- v Libřicích, Výravě, Smržově a Černilově:
po mši sv. Loretánské litanie

------------------------------------------------------Úcta k Panně Marii
záleží především v tom,
že následujeme jejího Syna
a učíme se správnému způsobu,
jak ho následovat.
(sv. Vincenc Pallotti)

Z diecéze a farností
Číbuz
Příprava na 1. sv. přijímání bude v neděli 4. května ve 14.00 hod. na
faře v Černilově.

Týden modliteb
za duchovní povolání 5. - 11. května 2014;
informace na: www.hledampovolani.cz

Černilov
- 10. 5. pouť z Police n. Met. do Vambeřic, v 6.45 odjezd z Černilova;
- 9. - 11. 5. 2014 návštěva bohoslovců v Černilově, v neděli po mši sv.
setkání na faře.

Sbírka na bohoslovce
- v neděli 11. května 2014.

Diecézní setkání dětí
- v Hradci Králové v sobotu 17. května 2014 od 9 do 15 hodin;
registrace od 8.00 hod v Novém Adalbertinu;
informace na: www.bihk.cz/pastorace/katecheticke-centrum .

Noc kostelů
- v pátek 23. května 2014 v Černilově: v 18.00 hod. mše sv., od 19.00
do 21.00 hod. prohlídka kostela a věže (do 20.00 hod.), od 21.00 hod.
koncert v evangelickém kostele;
informace na: www.nockostelu.cz a www.farnostcernilov.cz .

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

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

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

Pohled na Marii
Tys jí požehnal
a její život je požehnáním pro nás,
protože se ti zcela otevřela,
protože ji zasáhlo tvé poselství,
protože důkladně rozvažuje o tvém slově,
protože zápasí o odpověď,
protože hledá jen tvou vůli,
protože má cit pro tebe,
protože její důvěra je větší než strach,
protože ji strach nepřemohl,
protože byla schopná otevřeně vyslovit své pochybnosti,
protože je hotova přijmout od tebe milost,
protože se nevyhýbá tvému rozhodnutí,
protože při tom nehraje pasivní roli,
protože dovede říci: Ať se mi stane podle tvého slova,
protože se ti celá vydává,
protože nemyslí jen na sebe,
protože má čas pro druhé,
protože je ochotná nést břemeno druhých,
protože je tak lidská a dobrotivá.
(T. Schmidkonz – z CMK)

----Ó Matko naše, dítě Tvé prosí:
Buď naší ochranou po všechen čas,
život náš naplň čistotou v duši,
ať milost Boží vždy spočívá v nás.
(z básně Vyderská Madona – K. Křížek)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Přijměme každý nový den
s radostí a nadějí,
neboť je zpřítoměním dobroty Boží.
(sv. František Saleský)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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