
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Březen 2013
úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú 

Máš srdce plné tísnivých starostí?
     Pokus se přesto být laskavý ke svému trpícímu bratru.
Ztrácíš odvahu?
     Pokus se přesto pozvednout svého zraněného bratra.
Je tvá víra ochromena?
     Pokus se posílit víru svého bratra.
Začíná se ve tvém srdci zahnizďovat nenávist?
     Pokus se být ke svému bratru milý a pomoz mu.
Chtěl bys utéct ze světa s jeho tvrdými boji?
     Pokus se přesto vydržet, abys vytvořil nový svět:
     tvoji bratři tě potřebují.
Lpíš příliš na zemi a na svých starostech?
     Pohleď přece občas k nebi!

        (A. Garnier) – z Fermenta 3/2013

Březen v liturgickém roce
doba postní; začátek velikonoční doby

Slavnosti a svátky:
- úterý 19. března - slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie;
- neděle 24. března - Květná (pašijová) neděle;
- čtvrtek 28. března - Zelený čtvrtek;
- pátek 29. března - Velký pátek;
- sobota 30. března - Bílá sobota;
- neděle 31. března – slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

Bohoslužby

Černilov:
v neděli v 8.30 hod.

ve středu a v pátek v 17.00 hod. 
první sobotu - 2.3. v 8.00 hod.

Zelený čtvrtek, Velký pátek - 17.00 hod.
Bílá sobota - 20.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

Bílá sobota - 18.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 17.00 hod. (kromě 30.3.)

neděle 31.3. - 14.00 hod.

Výrava:
(v březnu a v dubnu poslední pondělí v měsíci)

 pondělí 25. března - 17.00 hod.

-----
Svátost smíření

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

Zpovídání před Velikonocemi
- v sobotu 23. března v Černilově od 8.30 do 11.00 hod.

Pobožnosti křížové cesty
  Černilov  -  v neděli ve 14.00 hod.
  Smržov    -  v pátek v 16.30 hod. u kapličky

          na Velký pátek 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

Cyrilometodějské výročí
- v sobotu 9. března v katedrále sv. Víta v Praze v 10.00 hod. mše sv. 
ke cti sv. Cyrila a Metoděje, celebruje kardinál Miloslav Vlk.

Národní pouť do Svaté země
- listopad 2013; informace na: www.narodnipoutdosvatezeme.cz .

Sbírka na pojištění
- v neděli 24. března.

Černilov
- 29. března - velkopáteční pouť do Smržova na křížovou cestu.

Rok víry
Z Katechismu katolické církve:

„Slyš, Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán“ (Mk 12,29; Dt 6,4).
Svrchované Bytí musí být nezbytně jediné, nemá sobě rovného. Není-li 
Bůh jediný, není to Bůh.
Víra v Boha nás vede k tomu, abychom se k němu obraceli jako ke 
svému prvopočátku a ke svému poslednímu cíli a ničemu nedávali před 
ním přednost a ničím jej nenahrazovali.
Přestože se Bůh zjevuje, zůstává nevýslovným tajemstvím: „Kdybys ho 
pochopil, nebyl by to Bůh“ (sv. Augustin).
Bůh naší víry se zjevil  jako  ten, který je;  a dal se poznat jako „plný 
slitování a milostivý“ (Ex 34,6). Samo jeho bytí je pravda a láska.

Tajemství Nejsvětější Trojice je ústřední tajemství víry a křesťanského 
života. Jen Bůh sám je může dát poznat tím, že se zjevuje jako Otec, 
Syn a Duch svatý.
Vtělení  Božího  Syna  zjevuje,  že  Bůh  je  věčný  Otec  a  že  Syn je 
soupodstatný s Otcem, totiž že je v něm a s ním jediný Bůh.
Seslání  Ducha svatého, kterého Otec posílá jménem Syna a kterého 
Syn posílá „od Otce“ (Jan 15,26), zjevuje, že je s nimi  jediný Bůh. S 
Otcem i Synem je stejně uctíván a oslavován.
Duch svatý vychází z Otce jako z prvního počátku, a protože Otec ho 
od věčnosti dává synu, vychází z Otce i Syna společně.
Skrze křestní milost „ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“ (Mt 28,19) 
jsme povoláni k tomu, abychom měli účast na životě Nejsvětější Trojice, 
zde na zemi v temnotě víry a po smrti ve věčném světle.

„Toto  je  však  katolická  víra,  že  uctíváme jednoho  Boha  v  Trojici  a 
Trojici v jednotě, aniž bychom směšovali osoby či rozlučovali podstatu: 
jiná je totiž osoba Otce, jiná Syna, jiná Ducha svatého; jediné je však 
božství,  rovná sláva a stejná věčná velebnost Otce a Syna a Ducha 
svatého.“
Jako jsou božské osoby nerozdělitelné v tom, čím jsou, tak jsou také 
nerozdílné v tom, co působí. Ale v jediném božském působení každá 
osoba zjevuje, co je jí vlastní v Trojici, především v božských posláních 
vtělení Syna a darování Ducha svatého.

Se spravedlivým Jobem vyznáváme: „Věřím, že zmůžeš všechno, že ti 
není nemožný žádný záměr“ (Job 42,2).
Církev, věrná svědectví Písma, se často obrací ve svých modlitbách na 
„všemohoucího a věčného“ Boha, a pevně věří, že „u Boha není nic 
nemožného“ (Lk 1,37).
Bůh ukazuje svou všemohoucnost tím, že nás odvrací od našich hříchů 
a obnovuje s námi své přátelství svou milostí. „Bože, ty ukazuješ svou 
všemohoucnost nejvíce tím, že se smilováváš a nenecháváš nás bez 
pomoci...“ (modlitba 26. neděle v mezidobí).
Jak  lze  věřit,  že  nás  Otec  mohl  stvořit,  Syn  vykoupit,  Duch  svatý 
posvětit, nevěříme-li, že Boží láska je všemohoucí?

Modlitba za volbu papeže
   Bože, věčný pastýři, ty sám ustavičně řídíš a chráníš 
svou církev; vyslyš naše prosby a dej, ať se naším novým 
papežem stane ten, kdo se ti líbí svatostí života a bude se 
o tvůj lid starat s apoštolskou horlivostí a láskou. Pošli 
nám takového pastýře, který zná své ovce a dává za ně 
svůj život.
   Bože, dej dary svého Ducha všem volícím kardinálům, 
aby je vedla láska ke tvé církvi a věrnost evangeliu. Ať 
upřímně  hledají  tvou vůli  a  stanou se  tvým nástrojem 
pro dobro Božího lidu.
   Ty sám, Bože, ukaž toho, který se jako nový papež stane 
pro nás otcem a světu ukáže cestu k tobě.

Maria, matko církve, oroduj za nás. 
Amen.
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