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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.
---

Smrt umírá teď skrze kříž
a světlo rozráží tmy mříž,
zlá kletba vin se rozplývá,
plá v duši radost zářivá.
(z hymnů DMC)

Duben v liturgickém roce
doba postní; doba velikonoční

Slavnosti a svátky:
- neděle 13. dubna - Květná (pašijová) neděle;
- čtvrtek 17. dubna - Zelený čtvrtek;
- pátek 18. dubna - Velký pátek;
- sobota 19. dubna - Bílá sobota;
- neděle 20. dubna - slavnost Zmrtvýchvstání Páně;
- úterý 29. dubna - svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky
církve, patronky Evropy.

Bohoslužby
Černilov:
v neděli v 8.30 hod.
ve středu a v pátek v 18.00 hod. (kromě 18.4.)
první sobotu - 5.4. v 8.00 hod.
Zelený čtvrtek, Velký pátek - v 18.00 hod.
Bílá sobota - ve 20.30 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.
Bílá sobota - v 18.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 18.00 hod. (kromě 19.4.)
v neděli 20.4. - ve 14.00 hod.

Výrava:
(v dubnu poslední pondělí v měsíci, v květnu a červnu každé pondělí)

v pondělí 28. dubna - v 18.00 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 12. dubna v Černilově od 8.30 do 11.00 hod.

Pobožnosti křížové cesty
Černilov – v neděli 6.4. ve 14.00 hod.
Smržov – v pátek 4. a 11.4. v 16.30 hod. u kapličky
na Velký pátek 18.4. v 15.00 hod.
Libřice – 6.4. po mši sv.

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
Ekonomické rady
Ve dvou farnostech byly v březnu vytvořeny nové ekonomické rady:
- Černilov: Vladimíra Dušková, Stanislav Javůrek, Vojtěch Šůstek a
Petr Staša;
- Číbuz: Stanislava Mlatečková, Václav Hrček, Pavel Šubrt.

Adorace
v rámci výročí založení diecéze se konají od dubna do října postupně v
celé diecézi - v královéhradeckém vikariátu v první polovině dubna. V
Černilově v kostele sv. Štěpána bude eucharistická adorace v úterý 8.
dubna od 18 do 20 hodin.

Týden modliteb za mládež
proběhne v týdnu před Květnou nedělí (6. - 13. 4. 2014). Modlitby a
další texty jsou v brožurce k Týdnu modliteb za mládež, kterou připravila
Sekce pro mládež ČBK, v elektronické podobě např. v odkazu na
www.bihk.cz.

Diecézní setkání mládeže
se uskuteční v sobotu 12. dubna 2014. Začátek programu je v 9.00
hod. ve Filharmonii (Eliščino nábřeží); na programu je katecheze,
svědectví, informace, kapela VeKa, odpoledne přednášky, workshopy,
sport, adorace, křížová cesta, v 15.00 hod. mše sv. v katedrále, hlavním
celebrantem bude otec biskup Jan Vokál.

Černilov
- velkopáteční pouť do Smržova v pátek 18. dubna 2014, odchod od
kostela ve 13.45 hod. Křížová cesta ve Smržově u kapličky začíná v
15.00 hod.

Svatovojtěšská pouť
se uskuteční v sobotu 26. dubna 2014 v Libici nad Cidlinou. V 9.00
hod. bude modlitba v kostele sv. Vojtěcha, v 9.45 hod. liturgický průvod
s poutníky na Slavníkovské Hradiště, kde bude pontifikální
koncelebrovaná mše sv., hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup
kardinál Dominik Duka, OP společně s našimi biskupy Mons. Janem
Vokálem a Mons. Josefem Kajnekem.

Svatořečení papežů
Jana Pavla II. a Jana XXIII. se uskuteční ve Vatikánu v neděli 27.
dubna 2014 (Neděle Božího milosrdenství).

Konference v NA
Diecézní teologický institut zve kněze, jáhny, pastorační asistenty a
katechety na konferenci „350 let královéhradecké diecéze“, která je
zaměřena na dějiny diecéze; uskuteční se 29. - 30. dubna 2014 v
Novém Adalbertinu; vstup je volný.

Sbírka na potřeby diecéze
se uskuteční v neděli 13. dubna 2014.

Modlitba
za Celostátní setkání animátorů
(17. - 23. srpna 2014)
Bože, ty chceš, aby síla evangelia působila ve světě jako kvas.
Prosíme tě za mladé,
kteří se zúčastní Celostátního setkání animátorů,
i za ty, které voláš
k aktivnímu působení mezi svými vrstevníky:
dej, ať jsou vytrvalí a nenechají se odradit obavami,
neúspěchem či vlastní slabostí.
Daruj jim svého Ducha,
aby nalézali účinné cesty,
jak nadchnout druhé pro víru.
Naplň je láskou, která se nasazuje pro druhé
a nepočítá námahu.
Prosíme o to na přímluvu Panny Marie, svatého Dona Boska,
blahoslaveného Jana Pavla a všech svatých vychovatelů.
Amen.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Radostné a požehnané velikonoční svátky !!!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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