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F A R N Í Z P R AV O D A J
pro farnosti Černilov, Libřice a Číbuz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Zdráva buď, Královno nebe,
andělů sbory ctí tebe,
zdráva buď, nebeská bráno,
z níž světu světlo je dáno.
Plesej, Panno oslavená,
nade všechny vyvolená,
zdráva buď, Panno přečistá,
přimluv se za nás u Krista.
(Mariánská antifona DMC)

Květen v liturgickém roce
doba velikonoční, liturgické mezidobí (od 16.5.)

Slavnosti a svátky:
- úterý 3. května - svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů;
- čtvrtek 5. května - slavnost Nanebevstoupení Páně;
- sobota 14. května - svátek sv. Matěje, apoštola;
- neděle 15. května - slavnost Seslání Ducha svatého;
- pondělí 16. května - svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech;
- čtvrtek 19. května - svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného
kněze;
- neděle 22. května - slavnost Nejsvětější Trojice;
- slavnost Těla a Krve Páně: - Číbuz - čtvrtek 26. května;
- Černilov, Libřice - neděle 29. května;
- úterý 31. května - slavnost Navštívení Panny Marie.

Bohoslužby
Černilov:
v neděli v 8.30 hod.
ve středu a v pátek (kromě 4.5.) v 18.00 hod.
ve čtvrtek 5.5. - v 18.00 hod.
první sobota - 7.5. v 8.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod. (kromě 29.5.)
ve čtvrtek 26.5. v 18.00 hod.
(slavnost Těla a Krve Páně)

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 sobotu 14.5. ve 14.00 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
Černilov: každou neděli (kromě 29.5.) a v úterý 31.5. v 18.00 hod.,
v pátek po mši sv. Loretánské litanie.
Libřice, Výrava, Smržov: po mši sv. Loretánské litanie.

Z diecéze a farností
Mariánská pouť do Vambeřic
- v neděli 7. května z Police nad Metují.

Volby do Pastorační rady
se v Černilově budou konat v neděli 22. května, v Číbuzi v neděli 6.
června.

Výsledky sbírky na kněžský seminář
z neděle 17. dubna:
Černilov – 3.000,- Kč, Číbuz – 1.410,- Kč, Libřice – 640,- Kč.

Výsledky sbírky na pomoc Ukrajině
z neděle 24. dubna (druhá sbírka u dveří, v Libřicích při mši):
Černilov – 2.020,- Kč, Číbuz – 410,- Kč, Libřice – 590,- Kč.

Sbírka na potřeby diecéze
se bude konat v neděli 15. května.

Diecézní setkání dětí
se uskuteční v sobotu 21. května v Novém Adalbertinu: od 7.30 hod.
registrace, program od 9.00 hod., ve 14.00 hod. mše svatá; oběd z
vlastních zásob, pití bude k dispozici; informace pro průvodce dětí:
http://kc.bihk.cz v rubrice Diecézní setkání dětí.

Týden otevřených kostelů
22. - 28. května v Hradci Králové; program a další informace na:
www.tyden-otevrenych-kostelu.com .

Poutní mše svatá ve Smržově
- v neděli 29. května v 15.00 hod.; mši sv. bude sloužit
královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál. Sbírka při této mši svaté bude
určena na dokončení opravy věže farního kostela sv. Václava v Číbuzi.

Malé Svatoňovice
300. jubileum mariánského poutního místa; informace na:
www.msvatonovicekostel.cz .

Modlitba za naši Zemi
(z Encykliky papeže Františka
o péči o společný domov
Laudato si'- Buď pochválen)

Všemohoucí Bože,
přítomný v celém vesmíru
i v tom nejmenším ze svých tvorů,
ty zahrnuješ svojí něhou
všechno, co existuje,
vlej nám sílu své lásky,
abychom pečovali
o život a krásu.
Zaplav nás pokojem,
abychom žili jako bratři a sestry
a nikomu neškodili.
Bože chudých, pomáhej nám
vysvobozovat opuštěné a zapomenuté této země,
kteří mají v tvých očích tak velkou hodnotu.
Uzdrav náš život,
abychom chránili svět a nedrancovali ho,
abychom rozsévali krásu a ne znečištění a zkázu.
Dotkni se srdcí těch,
kdo hledají pouze výhody na úkor chudých země.
Nauč nás objevovat hodnotu každé věci,
s úžasem kontemplovat a uznávat,
že jsme na své cestě k tvému nekonečném u světlu
hluboce sjednoceni se všemi tvory.
Děkujeme ti, že jsi s námi po všechny dny.
Prosíme tě, posiluj nás
v našem úsilí o spravedlnost, lásku a mír.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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