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Květen 2022
úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú

     Je letní den. A Panna svatá Alžběta, přítelkyně pravá,
     cedrovým hájem do hor chvátá už před domem ji očekává
     k příbuzné jménem Alžbětě. a slovem prorockým ji zve:
     I té dal Bůh, že bude matka „Tvůj příchod darem nebes je mi,
     vyvoleného pacholátka. tys požehnaná mezi všemi
     Jan Křtitel zváno po světě. A požehnáno dítko tvé!“

     Jde Panna stezkou osamělou, Klesnou si vroucně do náručí.
     pod nohy se jí květy stelou, A co v nich beze slova zvučí,
     jak rosu chtěly by ji nést. to skřivan jásá v modrý vzduch:
     Příroda všechna dobře tuší: Blíží se naplnění času
     pro co jsou lidé slepí, hluší, pro přislíbenou světa spásu!
     že dívka Matkou Boží jest. Veliké věci činí Bůh!

(DMC – hymnus na svátek Navštívení Panny Marie
- z básnické sbírky Václava Renče Popelka nazaretská)

Květen v liturgickém roce
doba velikonoční

Slavnosti a svátky:

- úterý 3. května - svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů;
- sobota 14. května - svátek sv. Matěje, apoštola;
- pondělí 16. května - svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučed-

  níka, hlavního patrona Čech;
- neděle 29. května - slavnost Nanebevstoupení Páně; 
- úterý 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 – 7. 5. v 8.00 hod.

Číbuz:

v neděli v 10.00 hod.

Libřice:

v sobotu v 18.00 hod.

Výrava:
poslední pondělí v měsíci

v pondělí 30. 5. - v 18.00 hod.

Smržov:

každý pátek v 16.30 hod.
v neděli  29. 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.
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.

Loretánská litanie
(Kancionál č. 067)

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

 



Z diecéze a farností

Výsledky sbírky
na pojištění diecéze z 10. dubna:
Černilov – 1.935 Kč, Číbuz – 1.475 Kč, Libřice – 1.060 Kč;
    

Sbírka na bohoslovce
se bude konat v neděli 8. května.

Světový den modliteb za povolání
- neděle 12. května – neděle Dobrého pastýře.

Od 2. do 8. května týden modliteb za duchovní povolání.
www.hledampovolani.cz 

Modlitba za povolání
 

Matko Vtěleného Slova a Snoubenko Ducha svatého,
tys naslouchala Božímu slovu a uchovávala ho ve svém srdci,
nauč nás rozjímat o Božích záměrech s naším životem
a nechat se vést Duchem svatým.
Spolehlivá Průvodkyně na cestě víry, naděje a lásky,
pomoz rodičům, aby své děti vedli k opravdovému životu 
podle evangelia,
a tak je připravili k velkomyslné odpovědi na Boží volání.
Matko každého „Ano“ vůči Bohu,
pokorně tě prosíme o přímluvu za mladé lidi,
aby tak jako ty měli odvahu se zcela zasvětit Bohu a jeho 
službě. Amen.
 

(Vojtěch Kodet) 

Černilov
V černilovské farnosti byla vytvořena nová ekonomická rada. Předse-
dou je farář, členy této rady jsou: Vladimíra Dušková (zvolena farností),
Lucie Javůrková a Petr Staša. Ustavující zasedání ekonomické rady se
konalo 22. dubna 2022: - ubytování uprchlíků z Ukrajiny na faře – pří-
spěvek od Královéhradeckého kraje; - oprava věže (krov, fasáda), bude
nutno  zpracovat  projekt;  probíhá  oprava  kaple  ve  Výravě  (výmalba,
dveře, mříž); - odsouhlasen návrh nabídnout hřbitov do vlastnictví obce;
- stav financí k 1. 1. 2022.

Poutní mše svatá ve Smržově
- v neděli 29. května v 15.00 hod.

http://www.hledampovolani.cz/


Modlitba sv. Ludvíka Maria Grigniona z Montfortu
(+1716)

Maria, vznešená Královno nebe i země,
do tvých rukou obnovuji svůj křestní slib:

Odříkám se navždy zlého ducha, jeho pýchy i jeho skutků
a dávám se úplně tvému jednorozenému Synu Ježíši Kristu,

abych za ním nesl svůj kříž po všechny dny svého života
a byl mu věrnější, než jsem byl až dosud.

Před celým nebeským dvorem volím dnes tebe, Maria,
za svou matku a velitelku;

zasvěcuji ti své tělo se všemi smysly,
svou duši se všemi schopnostmi,

vše, co mi náleží, i všechnu zásluhu a hodnotu 
svých dobrých skutků, minulých, přítomných i budoucích. 

Ponechávám ti naprosté právo vládnout mnou a vším, co mi náleží,
bez výjimky, podle tvého zalíbení k větší cti a slávě Boží,

zvláště pak k oslavě nejsvětějšího Srdce tvého božského Syna.
Přijmi tedy, dobrotivá Panno, tuto nepatrnou oběť mé služebnosti.

Prohlašuji a slibuji, že tě budu ode dneška ve všem poslouchat
jako tvůj nejoddanější služebník.

Matko podivuhodná, představ mě svému drahému Synu
jako svůj věčný majetek, aby vykoupiv mě skrze tebe,

přijal mě též skrze tebe.
Matko milosrdenství, přijmi mě proto mezi ty, které miluješ,

které učíš, které vedeš, které živíš a chráníš jako své dítky
a své vlastnictví pro čas i věčnost. Amen.

Královno a Matko má!
Tobě se cele odevzdávám a na důkaz své úplné oddanosti
do tvých služeb ti dnes zasvěcuji své oči, ústa, ruce, srdce

a sebe úplně celého.
A proto, Královno a Matko má,

chraň mě, veď, spravuj a opatruj jako své vlastnictví a majetek.
Amen.

                                                          (z www.vojtechkodet.cz)
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