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Jakou to vůní dýchá zem,
když rozvíjí se háje?
To každý kvítek kolkolem,
velebí Kněžnu máje. 
Vítej nám, vítej, světice,
Královno rajských květů!
Ať nejkrásnější kytice
hlásá tvou lásku světu.

Kéž pod tvou stálou ochranou,
zraje žeň Syna tvého,
ať květy duší nevadnou,
v náporech vlivu zlého.
Ve vláze Boží milosti
zdroj života ať máme
a v naději a ve ctnosti
žijem i umíráme. (Kancionál, píseň č. 819)

Květen v liturgickém roce
doba velikonoční

Slavnosti a svátky:
- středa 3. května - svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů;
- úterý 16. května - svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučed-

  níka, hlavního patrona Čech;
- čtvrtek 25. května - slavnost Nanebevstoupení Páně;
- středa 31. května - svátek Navštívení Panny Marie.



Bohoslužby

Černilov:
v neděli v 8.30 hod.

ve středu (kromě 24.5.) a v pátek  v 18.00 hod.
ve čtvrtek 25.5. - v 18.00 hod.
první sobota - 6.5. v 8.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod. (kromě 28.5.)

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  28.5. 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
v neděli (kromě 28.5.) v 18.00 hod.,
v pátek po mši sv. Loretánské litanie.

Libřice  ,   Výrava  ,   Smržov  
po mši sv. Loretánské litanie.



Z diecéze a farností

Týden modliteb za duchovní povolání
proběhne od  1. do 7. května; 4. neděle velikonoční (neděle Dobrého 
pastýře) je Světovým dnem modliteb za duchovní povolání.
Texty a informace na www.hledampovolani.cz .

Mariánská pouť do Vambeřic
- v sobotu 6. května z Police nad Metují do Vambeřic

Výsledky sbírky na Fatimu
z neděle 9. dubna:
Černilov – 2.100,- Kč, Číbuz – 1.316,- Kč, Libřice – 720,- Kč.

Sbírka na bohoslovce
se bude konat v neděli 7. května.

Svatá země, země mého srdce
s PhDr. Veronikou Čepelkovou – beseda s videoprojekcí a ochutnávkou 
izraelských  vín  –  ve  čtvrtek  18.  května v  18.00 hod.  v  Kulturním a 
spolkovém domě v Černilově.

Diecézní setkání ministrantů
se uskuteční v sobotu 27. května v Dobrušce: 9.30 sraz ministrantů u 
Bílé  věže kostela  sv.  Václava,  10.00-12.00 putování  po stanovištích, 
12.00  oběd,  13.00-13.30  film,  14.30  mše  sv.  s  královéhradeckým 
biskupem Mons. Janem Vokálem.

Poutní mše svatá ve Smržově
-  v  neděli  28.  května  v  15.00 hod.; sbírka při  této mši  svaté bude 
určena na dokončení opravy střechy kostela sv. Václava v Číbuzi.

Likvidace lepry (LL)
6.  národní  pouť  přátel  LL  bude  v  sobotu  3.  června v  kostele 
Nanebevzetí  Panny  Marie  v  Hradci  Králové;  10.00  mše  sv. 
(královéhradecký biskup Mons.  Jan Vokál),  11.00 prezentace činnosti 
LL; informace na www.lepra.cz .

http://www.hledampovolani.cz/
http://www.msvatonovicekostel.cz/


Modlitba za povolání 
ke kněžství a k zasvěcenému životu

(Benedikt XVI.)

Otče, 
dej, ať mezi křesťany povstanou
četná a svatá kněžská povolání,
která by udržovala živou víru
a střežila převzácnou památku tvého Syna
prostřednictvím kázání slova
a udílením svátostí,
jimiž, Otče, ustavičně obnovuješ své věřící.

Daruj nám svaté služebníky tvého oltáře,
kteří budou pozornými 
a zapálenými strážci Eucharistie,
která je svátostí Kristova největšího daru
pro vykoupení světa.

Povolej služebníky tvého milosrdenství,
kteří by prostřednictvím svátosti smíření
rozdávali lidem radost z tvého odpuštění.

Dej, Otče, ať církev s radostí přijímá
četné inspirace Ducha tvého Syna,
ať v učenlivosti vůči jeho ponaučením
pečuje o povolání ke kněžství
a k zasvěcenému životu.

Pomáhej biskupům, kněžím, jáhnům,
zasvěceným osobám 
i všem pokřtěným křesťanům,
aby věrně naplňovali své poslání
ve službě evangeliu.
O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Maria, Královno apoštolů, oroduj za nás!
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