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

Římskokatolický farní úřad, 503 43 Černilov 1
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Velikonoční oběti
vzdejme své chvály, křesťané.
Beránek spasil ovce:
Kristus Pán nevinný
s hříšníky smířil Otce.
Střetly se v divném souboji
život a smrt. Je po boji.
Ten, který zemřel, z mrtvých vstal,
aby nám věčně kraloval.
-----

Víme, že Kristus z hrobu vstal,
vpravdě byl vzkříšen světa král.
Vítězný, korunovaný,
smiluj se, Kriste, nad námi.
(z velikonoční sekvence)

Duben v liturgickém roce
Svatý týden, doba velikonoční

Slavnosti a svátky:
- neděle 1. dubna - Květná (pašijová) neděle;
- čtvrtek 5. dubna - Zelený čtvrtek;
- pátek 6. dubna - Velký pátek;
- sobota 7. dubna - Bílá sobota;
- neděle 8. dubna - slavnost Zmrtvýchvstání Páně;
- pondělí 23. dubna - svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka;
- středa 25. dubna - svátek sv. Marka, evangelisty.

Bohoslužby
Černilov:
v neděli v 8.30 hod.
ve středu a v pátek v 18.00 hod.
Zelený čtvrtek - 18.00 hod.
Velký pátek - 18.00 hod.
Bílá sobota - 20.30 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.
Zelený čtvrtek - 16.30 hod.
Bílá sobota - 18.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 18.00 hod. (kromě 7.4.)
neděle Zmrtvýchvstání Páně - ve 14.00 hod.

Výrava:
v pondělí 30. dubna - v 18.00 hod.

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

----Pobožnost křížové cesty
ve Smržově
na Velký pátek 6. dubna
v 15.00 hod.

----Velký pátek
památka umučení Krista
- den přísného postu - zdrženlivosti od masa (zavazuje od 14 let)
a újmy v jídle (od 18 do 60 let).

Z diecéze a farností
Diecézní ministrantské setkání
v Chrudimi v sobotu 21. dubna.

Svatovojtěšská pouť na Libici
v sobotu 28. dubna - v 10.00 hod. mše sv. v katolickém kostele - Mons.
Josef Kajnek; po mši sv. na slavníkovském hradišti modlitby za nová
duchovní povolání.

Vzpomínkový koncert
k nedožitým 80. narozeninám varhaníka a skladatele Jiřího Strejce ve
čtvrtek 26. dubna v Městské hudební síni v Hradci Králové - v 17.00 a
19.30 hod.

Výtvarná soutěž
pro děti od 3 do 11 let (MŠ + 1. - 5. ročník ZŠ) u příležitosti letošních
oslav svátku slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje - informace
na www.velehrad.eu.

Světový den modliteb za povolání
- 4. neděle velikonoční - 29. dubna.

Číbuz
V úterý 13. března se uskutečnilo setkání farní rady: minulý zápis; stav
financí; sekání trávy kolem kostela a na faře, nová smlouva na internet,
katecheze - 17.4., opravy na faře, vchod na kůr - špatná střecha, zvážit
opravu; Velikonoce - úklid, bohoslužby; Smržov – májové; pouť,
informace ze setkání zástupců ER v HK,

Velikonoční bohoslužby
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A vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci
ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.“ (Ef 5, 20)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jsem vděčný ...
… za daně, které platím,
protože to znamená, že mám práci a příjem.
… za šaty, které jsou mně poněkud úzké,
protože to znamená, že mám dostatek jídla.
… za nepořádek po oslavě, který musím uklízet,
protože to znamená, že jsem obklopen milými lidmi.
… za posečení trávníku, za okna, která musí být vyčištěná,
protože to znamená, že mám domov.
… za hlasitě vyjádřenou kritiku současné vlády,
protože to znamená, že žijeme ve svobodné zemi.
… za místečko k zaparkování v nejzazším koutě parkoviště,
protože to znamená, že si mohu dovolit mít auto.
… za paní, která na bohoslužbách za mnou falešně zpívá,
protože to znamená, že slyším dobře.
… za hory prádla k žehlení,
protože to znamená, že mám dostatek ošacení.
… za únavu a bolestivé svaly na konci dne,
protože to znamená, že vydržím dlouho pracovat.
… za budík, který zvoní každé ráno,
protože to znamená, že je mně darován nový den.
A kolik důvodů k vděčnosti máš Ty?

v celé diecézi jsou na diecézních stránkách www.bihk.cz.

Sbírka na bohoslovce

(ze Zpravodaje BTM - 5/2011)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bude v neděli 29. dubna.

Někdy žijeme tak překotně,
že si něčeho všimneme, až když to ztrácíme.

Jarní bazar

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

použitého i nového ošacení pořádá Oblastní charita Hradec Králové ve
dnech 17. - 20. dubna od 9 do 17 hodin Na Kropáčce 30/3 (ulička vedle
kostela Panny Marie).

(z kalendáře MP)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Římskokatolická farnost – děkanství Černilov

e-mail: rk.farnost@cernilov.cz

503 43 Černilov 1

tel.: 731 604 603

www.farnostcernilov.cz

