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F A R N  Í        Z  P R A V O D A J
pro farnosti Černilov, Libřice a Číbuz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Římskokatolický farní úřad, 503 43 Černilov 1
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Květen 2021
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Matko přesvatá, láskou bohatá,
zdrávas, Panno Maria.
Panno přečistá, ochrano jistá,
oroduj za nás, ó Maria.

Ve všech slabostech, ve všech starostech
posiluj nás, Maria. 
Nedej umdlévat, smutku podléhat,
oroduj za nás, ó Maria.

Důvěra v tebe lék nám dá z nebe,
oroduj za nás, ó Maria. 

V době poslední na nás pohlédni,
oroduj za nás, ó Maria.

     (Kancionál, z písně č. 808)
             

Květen v liturgickém roce
doba velikonoční; od 24. 5. liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky:

- pondělí 3. května - svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů;
- čtvrtek 13. května - slavnost Nanebevstoupení Páně,
  v našich farnostech bude tato slavnost přeložena 
  na neděli 16. května;
- pátek 14. května - svátek sv. Matěje, apoštola;
- neděle 23. května - slavnost Seslání Ducha Svatého;
- čtvrtek 27. května - slavnost Ježíše Krista,

           nejvyššího a věčného kněze;
- neděle 30. května – slavnost Nejsvětější Trojice;
- pondělí 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 – 1. 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:

v květnu:
každý pátek v 16.30 hod.

v neděli  30. 5. v 15.00 hod. - poutní mše sv.
(mše sv. bude ze svátku Navštívení Panny Marie,

ve farním kostele v Číbuzi v 10.00 hod. ze slavnosti Nejsvětější Trojice)

-----
Svátost smíření

Svátost smíření je možné přijmout před každou mší svatou. K přípravě 
na tuto svátost poslouží např. Kancionál.
Zde nalezneme informace o samotné svátosti, jejích částech a liturgii;
zpytování svědomí pro dospělé a zrcadlo svědomí - podle Desatera, - k
prohloubení  duchovního života;  zpytování  svědomí pro mladší  děti  a
zpytování svědomí pro starší děti a dospívající.

Loretánské litanie
po mši sv.:

Černilov (pátek), Libřice, Výrava, Smržov.



Ode dne 26. 4. 2021 
dochází ke změnám pravidel 

pro návštěvy bohoslužeb. 

Bohoslužby nyní nemají omezený počet účastníků,
mohou se konat za splnění tří podmínek:

- ochrana dýchacích cest (dle normy příslušného mimořádného opatření),
- dezinfekce rukou před vstupem do vnitřního prostoru,
- rozestupy 2 metry s výjimkou členů domácnosti.

Neplatí již omezení vzhledem k počtu míst k sezení, ani zákaz zpěvu při
bohoslužbě.

Uvedená opatření se týkají vnitřních bohoslužebných prostor (konání
liturgických obřadů, např. bohoslužby, adorace...). 

Koná-li se bohoslužebné shromáždění mimo vnitřní prostory staveb,
jeho účastníci  se  mohou shromažďovat  ve skupinách po nejvýše 20
účastnících a dodržují rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň 2
metry.

Z diecéze a farností

Informace z farností
na www.facebook.com/farnostcernilov .

Mimořádná sbírka
na pomoc pronásledovaným křesťanům
- v neděli 9. května – pokladnička u dveří.

Sbírka na pastorační aktivity v diecézi
- v neděli 23. května.

Poutní mše svatá ve Smržově
- v neděli 30. května v 15.00 hod.

Opravy
V Černilově proběhne oprava varhan.
Ve Výravě budou provedeny nezbytné opravy střechy a věžičky.
V Číbuzi probíhají přípravy pro opravu klenby presbytáře.

Poutní místo ČM Fatima Koclířov
- informace na www.cm-fatima.cz .

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-ochrana-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-12.4.2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
http://www.cm-fatima.cz/
http://www.facebook.com/farnostcernilov


Pouť rodin ke svatému Josefovi
- v neděli 30. května 2021 v Šedivinách; 
informace na: https://www.bihk.cz/biskupstvi/centrum-pro-rodinu .

Duchovní obnova pro manžele
- v klášteře na Hoře Matky Boží u Králík 17. – 20. června 2021;
informace na stránkách biskupství nebo na www.klasterkraliky.  c  z   .

Diecézní centrum pro seniory
www.simeon.cz .

Vlčí doupě
- videa pro děti s poselstvím; www.vlcidoupe.cz .

Loretánské litanie
- byly přidány tři nové invokace: Matko milosrdenství, Matko naděje, 
Útěcho migrujících.

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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