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pro farnosti Černilov, Libřice a Číbuz
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Květen 2018
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Laskavá Matko, přijdi k nám
i s dary Ducha svatého,
jak navštíven byl tebou Jan
ve stánku těla lidského.

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

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

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

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

Amen.
(hymnus DMC - svátek
Navštívení Panny Marie)

Květen v liturgickém roce
doba velikonoční; od 21.5. liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky:
- čtvrtek 3. května - svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů;
- neděle 13. května - slavnost Nanebevstoupení Páně;
- pondělí 14. května - svátek sv. Matěje, apoštola;
- úterý 16. května - svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech;
- neděle 20. května - slavnost Seslání Ducha svatého;
- čtvrtek 24. května - svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze;
- neděle 27. května - slavnost Nejsvětější Trojice
- čtvrtek 31. května - svátek Navštívení Panny Marie.

Bohoslužby
Černilov:
v neděli v 8.30 hod.
ve středu a v pátek v 18.00 hod.
první sobota - 5.5. v 8.00 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 27.5. v 15.00 hod.

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

Lotretánské litanie
po mši sv.:
Černilov (pátek), Libřice, Výrava, Smržov.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

… hledejte svou sílu v Pánu, v jeho všemohoucnosti.
Oblečte se do plné výzbroje Boží, abyste mohli čelit
ďáblovým nástrahám. … Stůjte tedy pevně opásáni kolem
beder (životem podle) pravdy, oblečeni pancířem
spravedlnosti,
obuti
odhodlaností,
jakou
dává
evangelium pokoje. Vždy se hned chraňte vírou jako
štítem. … Vezměte (také) přilbu spásy a meč Ducha, to je
slovo Boží.
(list Efesanům, 6. kap.)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Modlitba k Duchu svatému
(z Katechismu katolické církve - 2671)

Nebeský králi,
Duchu utěšiteli, Duchu pravdy,
který jsi všude přítomen
a všechno naplňuješ,
poklade všeho dobra
a prameni života,
přijď, přebývej v nás,
očisť nás a spas nás.
Ty, který jsi dobrý.

Z diecéze a farností
Výsledky sbírek:
- sbírka ČBK na repatriaci migrantů – 15. dubna:
Černilov – 4.000 Kč, Číbuz – 1970 Kč, Libřice – 800 Kč;
- sbírka na bohoslovce – 22. dubna:
Černilov – 2.600 Kč, Číbuz – 10631 Kč, Libřice – 750 Kč.

Sbírka na pastorační aktivity v diecézi
se bude konat v neděli 20. května.

Mariánská pouť do Vambeřic
- v sobotu 5. května z Police nad Metují do Vambeřic.

Poutní mše svatá ve Smržově
- v neděli 27. května v 15.00 hod.

Diecézní setkání ministrantů
se uskuteční v sobotu 2. června v Litomyšli: zahájení v 9.30 na farní
zahradě, ve 14.30 mše sv. s královéhradeckým biskupem Mons. Janem
Vokálem.

Modlitba k Panně Marii,
Matce ustavičné pomoci
Nejsvětější Panno Maria,
ty ses chtěla nazývat Matkou ustavičné pomoci,
abychom ti nikdy nepřestali důvěřovat.
Vroucně tě prosíme,
přijmi nás mezi své služebníky a služebnice.
Zasvěcujeme ti svůj rozum,
abychom stále pamatovali na lásku, které jsi hodna.
Zasvěcujeme ti své srdce,
abychom po Bohu nejvíce milovali tebe.
Vznešená Královno,
chceme ti věrně sloužit.
Skryj nás pod svůj ochranný plášť,
pomáhej nám ve všech potřebách duše i těla,
ale zejména v těžké hodině smrti.
Matko ustavičné pomoci,
víme, že nás miluješ více, než my milujeme sebe.
Buď proto naší Matkou a Paní.
Vládni a rozhoduj nad námi a nade vším,
co je naše, jak se ti zlíbí.
Naše Matko,
vypros nám požehnání u Boha.
Přimlouvej se za nás ve chvílích lidské slabosti,
abychom ti zachovali věrnost
a jednou tě v nebi navěky chválili, milovali
a tobě děkovali.
Amen.
(z www.modlitba.cz)
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