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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 



Duben 2011 
      

 

           Kdo z víry v Boha žijeme, 

           s nadějí k věčnu spějeme, 

           z milosti lásky nejčistší 

           vzdávejme chválu Ježíši. 
         

           Vzývejme Krista, Otce s ním 

           i s jejich Duchem společným: 

           jediný Bože v Trojici, 

           svou mocí chraň nás, prosící. 

           Amen.          (Hymnus z DMC) 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

Neboť tak Bůh miloval svět, 

že dal svého jednorozeného Syna, 

aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,  

ale měl život věčný. 
(Jan 3,16) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Duben v liturgickém roce 
doba postní a velikonoční 

    

Slavnosti a svátky :  
   

- neděle 17. dubna - Květná (pašijová) neděle; 

- čtvrtek 21. dubna - Zelený čtvrtek; 

- pátek 22. dubna - Velký pátek; 

- sobota 23. dubna - Bílá sobota; 

- neděle 24. dubna - slavnost Zmrtvýchvstání Páně. 

 

 Bohoslužby 
 

Černilov:   
  

 v neděli v 8.30 hod. 

ve středu v 18.00 hod. 

v pátek 1., 8. a 15.4. - po křížové cestě 

(křížová cesta začíná v 18.00 hod.) 

v pátek 29.4. v 18.00 hod. 

první sobotu - 2.4. v  8.00 hod. 

Zelený čtvrtek 21.4. - 18.00 hod. 

Velký pátek 22.4. - 18.00 hod. 

Bílá sobota 23.4. - 20.30 hod. 
  

Libřice:   
  

každou sobotu  v 18.00 hod. (kromě 23.4.) 

v neděli 24.4. ve 14.00 hod. 
     

Číbuz:    
  

v neděli v 10.00 hod.  

Bílá sobota 24.4. - 18.00 hod. 
  

Výrava: 
 

poslední pondělí v měsíci 

v pondělí 25. 4. 2010 v 18.00 hod. 

(v květnu bude mše sv. každé pondělí v 18.00 hod.) 

----- 
Svátost smíření 

 

Svátost smíření je možné přijmout před každou mší sv.; před Velikonocemi 

v sobotu 16.4. : Černilov 8.30-10.00 hod., Číbuz 10.30-11.30 hod. Ke 

svátosti smíření je třeba se připravit - např. podle Kancionálu.  

  

Pobožnosti křížové cesty:    
  

     Černilov - v pátek v 18.00 hod. (1., 8. a 15.4.)  

           v neděli ve 14.00 hod. (3. a 10.4.)    

     Smržov - v pátek u kapličky v 16.30 hod. 

          na Velký pátek 22.4. v 15.00 hod. 

 



 Posty 
  

Velký pátek je den přísného postu: zdrženlivosti od masa a újmy v jídle. 

Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let. Každý 

pátek, pokud na něj nepřipadne církevní slavnost, je dnem pokání. Forma 

pokání je půst od masa nebo jiný kající skutek nebo modlitba. Celá doba 

postní je časem kající praxe církve. Před každým přijímáním Svátosti oltářní je 

eucharistický půst jednu hodinu.                                          (z Rozhodnutí ČBK) 

----- 
Z diecéze a farností 

 

Novéna o křtu 

probíhá v Černilově, Číbuzi a v Libřicích po celou postní dobu vždy v neděli 

(sobotu) po mši sv.  
  

Diecézní setkání mládeže 

- v sobotu 16. dubna pro mladé lidi od 14 let v Hradci Králové; začátek v 9.00 

hod ve Filharmonii, v 15.00 hod. mše sv. v katedrále. 
  

Beatifikace Jana Pavla II. 
- v neděli 1. května; v 10.00 hod. beatifikační bohoslužba na svatopetrském 

náměstí ve Vatikánu. 
  

 

Týden modliteb za mládež 
10. - 17. 4. 2011 

 

  Pane Ježíši Kriste, 

  jsi naší jistotou a pokojem. 

  Pomáhej nám žít poctivě a pravdivě, 

  aby naše svědectví o Tobě 

  pronikalo k srdcím všech. 

  Prosíme Tě za přípravu 

  Světových dnů mládeže v Madridu 

  a za všechny mladé lidi, 

  kteří se na tuto pouť vydají. 
  

  Na přímluvu Panny Marie 

  nám dej svého Svatého Ducha, 

  který promění naše srdce. 
  

  Zdrávas Maria .... 

 

Rok 2013  

- 1150. výročí příchodu našich věrozvěstů  

sv. Cyrila a Metoděje.                       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Letošní rok přípravy je věnován křtu.  

  

Modlitba  
(z Novény o křtu) 

  

 Bože, Otče všemohoucí, 
  

 děkuji ti, že tvůj Syn, Ježíš Kristus, přišel mezi nás. 

 Narodil se z Marie Panny, 

 přišel k Janu Křtiteli, 

 odmítl Ďábla, který ho sváděl, 

 v úzkosti na sebe vzal důsledky našich hříchů 

 a podstoupil smrt, aby nás zachránil. 

 Děkuji ti, že jsi tak naplnil sliby dané lidstvu 

 a věrně naplňuješ smlouvu, 

 k níž jsi se ve své svobodě lásky zavázal. 

 I na mne samotného shlédl tvůj Syn 

 ze své slávy, kterou jsi mu dal, 

 a pozvedl mě ve křtu ke svobodě dítěte Božího 

 a dal mi podíl na svém svatém kněžství 

 a důstojnosti krále. 

 Dej mi, prosím, 

 abych nikdy nezapomněl na den svého křtu 

 a den za dnem i já věrně plnil sliby, 

 kterými jsem se zavázal tobě, 

 Bohu nejvýš spravedlivému a nekonečně milosrdnému. 

 Prosím o to skrze Krista, 

 který mne vykoupil a s tebou a Duchem Svatým 

 žije a kraluje na věky věků. 
  

 Amen. 

 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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