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Vesel se, nebes Královno, 
aleluja,
zaplesej , tvorstva koruno, 
aleluja.

Neb Syn tvůj, jehožs nosila, 
aleluja,
vpravdě vstal Kristus, tvá chvála, 
aleluja.

 

Z vítězství jeho raduj se, 
aleluja,
u něho za nás přimluv se, 
aleluja.

    (Mariánská antifona DMC)

Květen v liturgickém roce
doba velikonoční (do 24.5.), liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky:
- čtvrtek 14. května - slavnost Nanebevstoupení Páně;
- sobota 16. května - svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučed-

níka, hlavního patrona Čech;
- neděle 24. května - slavnost Seslání Ducha svatého;
- neděle 31. května - slavnost Nejsvětější Trojice; (ve filiální kapli ve 

      Smržově - poutní slavnost Navštívení Panny Marie).



Bohoslužby

Černilov:
v neděli v 8.30 hod.

ve středu a v pátek (kromě 15.5.) v 18.00 hod.
první sobota - 1.5. v 8.00 hod.
ve čtvrtek 14.5. - v 18.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 18.00 hod.

Výrava:
v květnu a červnu:

každé pondělí - v 18.00 hod.

Smržov:
každý pátek v 16.30 hod.

v neděli  31.5. v 15.00 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 31.5.)
- v Libřicích, Výravě, Smržově a Černilově: 

po mši sv. Loretánské litanie



   Laskavá Matko, přijdi k nám
   i s dary Ducha svatého,
   jak navštíven byl tebou Jan
   ve stánku těla lidského.

Přijdi a svaté Dítko nes,
aby svět mohl uvěřit
a všichni slávu tvou a čest
dovedli správně ocenit.

   Pozdrav nes církvi veškeré,
   ať hned, jak hlas tvůj uslyší,
   vydá se v nové důvěře
   vstříc blízkému již Ježíši.

Maria, oči pozvedni,
na věrný svůj lid pohlédni:
Hledá tě s duší planoucí,
neodmítej mu pomoci.

   Naděje, věčná radosti,
   přístave našich úzkostí,
   uveď nás v Boží království
   a dej nám dojít k věčné cti. Amen.

(Hymnus DMC - svátek Navštívení Panny Marie)

Z diecéze a farností
Národní eucharistický kongres
Téma na duben: Maria a Eucharistie:
- adorace v pátek 1. 5. po mši sv.; 
- homilie v neděli 3. 5.

Sbírka na Charitu
se bude konat po celé diecézi v neděli 17. května.

Poutní mše svatá ve Smržově
- v neděli 31. května v 15.00 hod. Mši sv. bude sloužit P. Jan Linhart, 
rektor kostela Nanebevzetí P. Marie v HK, biskupský vikář pro pastoraci.



Buď ve mně, svatý žáre
(z knihy Anselma Grüna Důvěrná slova)

Duchu svatý, 
o Letnicích jsi vyvedl bázlivé apoštoly
z jejich uzavřené bezmoci,
že plni odvahy zvěstovali radostnou zvěst o vzkříšení.
Byl jsi jako bouře, která je provanula,
která z nich vyhnala všechno zaprášené
a umožnila jim promluvit k lidem.
Bouře nadšení zachvátila řečníky i posluchače.
Duchu svatý,
provaň také mě svou bouří.
Vyžeň ze mě všechno, co překáží a blokuje,
a veď mě do svobody.

Duchu svatý, ty ses zjevil učedníkům v ohnivých jazycích.
Jejich slovům jsi dal oheň.
Buď ve mně jako žár, který mě hřeje,
aby i má řeč dokázala zahřát.

Sleduji, že chladná řeč lidi pouze odhání od sebe navzájem.
Každý se stahuje sám do sebe,  aby nemusel mrznout.

Rozpal mě svým ohněm, aby má slova znovu chytila oheň,
aby od nich přeskočila jiskra.
Daruj mi vroucí řeč,
řeč, která vede dohromady a které lidi rozumí,
tak jako na Letnice všichni rozuměli řeči apoštolů.
Odmaskuj chladnou a pohrdavou řeč,
která je dnes často slyšet,
a daruj nejen mně, ale celému světu řeč,
která spojuje, sjednocuje, povzbuzuje a uzdravuje.

Když se dotýkáš lidských srdcí,
promlouvají řečí, která vychází ze srdce.
Tato řeč nás pak navzájem spojuje,
takže společně zvěstujeme velkolepé Boží skutky. Amen.
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