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Květen 2019
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Tisíckráte pozdravujem tebe,
ó Matičko Krista Ježíše,
ty jsi okrasou celého nebe,
tobě se koří celá říše.
Ty jsi po Bohu ta nejprvnější,
tobě čest a chválu nejpřednější
andělé a svatí vzdávají,
Královnou tebe nazývají.
Zdráva buď, Královno nejsvětější,
ty jsi Matka neporušená,
za chrám Trojice nejdůstojnější
již od věčnosti vyvolená ...
Kdo by mohl všechnu slávu tvoji
zde na světě ústy vyznati,
kterou Syn tvůj jen pro lásku svoji
ráčil tobě na nebi dáti.
Byť celého světa jazykové
chtěli chválu mluviti o tobě,
to by vše přec ještě nebylo,
co by k tvé chvále postačilo.
(z hymnu DMC ze svátku
Navštívení Panny Marie)

Květen v liturgickém roce
doba velikonoční

Slavnosti a svátky:
- pátek 3. května - svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů;
- úterý 14. května - svátek sv. Matěje, apoštola;
- čtvrtek 16. května - svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech;
- pátek 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 - 4.5. v 8.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 18.00 hod.

Výrava:
v květnu:
každé pondělí - v 18.00 hod.

Smržov:
každý pátek v 16.30 hod. (kromě 31.5.)
v neděli 26.5. v 15.00 hod. - poutní mše sv.

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

Loretánská litanie
po mši sv.:
Černilov (pátek), Libřice, Výrava, Smržov.
Raduj se a plesej, Panno Maria, aleluja!
Neboť Pán vpravdě z mrtvýchvstal, aleluja!
Modleme se:
Bože, tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus, vstal z mrtvých a naplnil
svět radostnou nadějí na vzkříšení; prosíme tě, dej, ať v nás
tato velikoniční radost stále roste, abychom tak jak jeho
Matka, Panna Maria, a s její pomocí šťastně dosáhli plné
radosti v nebi. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
Amen.
(Loretánská litanie, Kancionál č. 067)

Z diecéze a farností
Výsledky sbírky
na pastorační aktivity v diecézi ze 14. dubna:
Černilov – 1.800 Kč, Číbuz – 990 Kč, Libřice – 800 Kč;

Sbírka na bohoslovce
se bude konat v neděli 12. května.

Mimořádná sbírka
na pomoc křesťanům v zemích Blézkého východu
- neděle 26. května – pokladnička u dveří.

Světový den modliteb za povolání
- neděle 12. května – neděle Dobrého pastýře.
Od 6. do 12. května týden modliteb za duchovní povolání.

Akademie pro aktivní třetí věk
Téma: Jak se v seniorském věku udržet v duchovní, duševní a fyzické
pohodě; 15. května v Novém Adalbertinu od 9.15 hod.; přihlášky do
10.5., informace na www.dcshk.cz a www.simeon.cz

Noc kostelů na kole
- v pátek 24. května navštíví skupina cyklistů z Hradce Králové kostely
v Černilově, Číbuzi a Smržově; farníci připraví program.

Poutní mše svatá ve Smržově
- v neděli 26. května v 15.00 hod., celebrantem bude ThLic. Prokop
Brož, biskupský vikář pro školství.

Setkání manželů
v prvních pěti letech manželství – sobota 15. června od 9.30 hod v
Dobrošově u Náchoda; potvrzení účasti do 2. 6.; pořádá Centrum pro
rodinu Biskupství královéhradeckého; informace na www.bihk.cz .

Národní pouť do Říma
ke 30. výročí kanonizace sv. Anežky České 11. - 13. 11. 2019; program,
informace, přihlášky na www.bihk.cz .

8. května - památka
Panny Marie, Prostřednice všech milostí
Modlitba:
Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, a ona
se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí; vyslyš naše
prosby a dávej nám na její přímluvu všechno potřebné
k dosažení věčného cíle. Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije
a kraluje po všechny věky věků. Amen.
Panna Maria, od věčnosti předurčená za Matku Božího Slova,
spolupracovala jedinečným způsobem při Spasitelově díle na obnově
nadpřirozeného života v lidských duších a stala se v řádu milosti naší
matkou. Toto Mariino mateřství trvá nepřetržitě v plánu milosti až do
věčného zakončení spásy všech vyvolených. Ve své mateřské lásce
pečuje o bratry svého Syna, kteří ještě putují v mnoha nebezpečích a
nesnázích. Proto je vzývána v církvi jako přímluvkyně, pomocnice,
zachránkyně a prostřednice. Tato slova je však třeba chápat tak, že nic
neubírají ani nepřidávají důstojnosti a účinnosti jediného prostředníka,
Krista. (Srov. II. vat. sněm, Konst. o církvi, č. 61-62.)
(www.breviar.cz)

--------------------------------------------Modlitba
Kancionál č. 006

Raduj se, Královno nebeská, aleluja,
protože splnil Pán slova svá, aleluja,
z mrtvých vstal, Matko, Ježíš tvůj, aleluja,
u něho za nás oroduj, aleluja.
V: Raduj se a vesel, Panno Maria, aleluja,
R: neboť Pán vpravdě z mrtvých vstal, aleluja.
Modleme se: Bože, vzkříšením svého Syna, našeho Pána
Ježíše Krista, jsi naplnil svět radostí; na přímluvu jeho
Rodičky, Panny Marie, dej, ať dosáhneme radostí života
věčného.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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