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Březen 2016
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     Ježíš Kristus, Syn Boží,
     moudrost Otce svého,
     ráčil mnoho trpěti
     v světě pro hříšného.
 

Blaze těm, kteří s ním mřou,
mají z mrtvých vstáti,
až se tento svět skoná,
s Kristem kralovati.

     Vizme, milí křesťané,
     co nám Pán učinil,
     jak všechno pro nás trpěl,
     ač se neprovinil.

Kriste, pro kříž a bolest
umučení tvého,
dovediž nás po smrti
do království svého.        (hymnus z DMC)

Březen v liturgickém roce
doba postní a velikonoční

Slavnosti a svátky:
- sobota 19. března - slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie;
- neděle 20. března - Květná (pašijová) neděle;
- čtvrtek 24. března - Zelený čtvrtek;
- pátek 25. března - Velký pátek;
- sobota 26. března - Bílá sobota;
- neděle 27. března - slavnost Zmrtvýchvstání Páně.
(slavnost Zvěstování Páně /25.3./ se letos slaví v pondělí 4. dubna)



Bohoslužby

Černilov:
v neděli v 8.30 hod.

ve středu a v pátek v 17.00 hod.
v letním čase v 18.00 hod.

první sobotu - 5.3. a v sobotu 19.3. v 8.00 hod.
Zelený čtvrtek, Velký pátek - v 17.00 hod.

Bílá sobota - ve 20.30 hod.
Pondělí velikonoční - v 8.30 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

Bílá sobota 26.3. - v 18.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 17.00 hod. (kromě 26.3.)

v neděli 27.3. - ve 14.00 hod.

Výrava:
poslední pondělí v měsíci

v pondělí 28.3. - 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 19. března v Černilově od 9.00 do 11.30 hod.

Pobožnosti křížové cesty
v postní době

  Černilov  –  v neděli ve 14.00 hod. (6. a 13.3.)
  Smržov    –  v pátek v 16.30 hod. u kapličky

                                              na Velký pátek 25.3. v 15.00 hod.
                          Libřice    –  po mši sv. (6. a 13.3.)



Z diecéze a farností

Vikariátní setkání kněží
z královéhradeckého vikariátu bude ve čtvrtek 10. března od 9 hodin na 
faře v Černilově.

Týden modliteb za mládež
proběhne před Květnou nedělí 13. až 20. března; brožurka s modlitbami 
je k dispozici na: tmm.signaly.cz .

Diecézní setkání mládeže
se bude konat v sobotu 19. března v Hradci Králové. Zahájení v 9.00 
hod. ve Filharmonii;  na programu je katecheze, svědectví,  informace, 
přednášky,  workshopy,  sport;  zakončení  v  15.00  hod.  mší  sv.  v 
katedrále; setkání doprovází diecézní kapela VeKa; polední občerstvení 
zajištěno, příspěvek dobrovolný; informace na www.bihk.cz .

Výsledky sbírky Svatopetrský haléř:
Černilov – 2.900,- Kč, Číbuz – 1.716,- Kč, Libřice 610,- Kč.

Sbírka - Krakov
Z rozhodnutí České biskupské konference se v neděli  6. března bude 
konat  sbírka  na  podporu  mladých  lidí,  kteří  se  v  červenci  zúčastní 
Světového dne mládeže v Krakově.
Informace k Světovému dni mládeže na: krakov2016.signaly.cz .

Sbírka na pojištění diecéze
se bude konat po celé diecézi v neděli 20. března.

Arcibiskupský seminář v Praze
Informace na: www.arcs.cuni.cz .

Černilov
Velký pátek 25.3.  -  pouť  do Smržova na křížovou cestu;  odchod od 
kostela sv. Štěpána  ve 13.45 hod.

Diecézní ministrantské setkání
- klášter Želiv, 15. - 17. dubna; informace na: www. ministranti.bihk.cz .

http://www.bihk.cz/
http://www.arcs.cuni.cz/


Modlitba 
za Světový den   mládeže  

v Krakově 2016

     Bože, milosrdný Otče,
     který jsi zjevil ve svém Synu Ježíši Kristu 
     svou lásku
     a vylil jsi ji na nás v Duchu Svatém, Utěšiteli,
     svěřujeme ti dnes budoucnost světa 
     a každého člověka.

     Svěřujeme ti především mladé lidi 
     ze všech národů a jazyků.
     Veď je bezpečně po klikatých cestách 
     současného světa
     a dej jim milost plodného prožití 
     Světového dne mládeže v Krakově.

     Nebeský Otče,
     učiň z nás svědky tvého milosrdenství.
     Nauč nás přinášet víru pochybujícím,
     naději rezignovaným,
     lásku ochablým,

       odpuštění viníkům a radost smutným.

     Kéž se jiskra milosrdné lásky,
     kterou jsi v nás roznítil,
     stane ohněm přetvářejícím lidské srdce
     a obnovujícím tvář země.

     Svatá Maria, Matko milosrdenství, 
     oroduj za nás.
     Svatý Jane Pavle II.,
     oroduj za nás.
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