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Náš Pane, tys ten věčný král ...
Abys nás s Bohem usmířil,
jsi, Spasiteli, v těle žil,
abys nám mohl vodou křtu
smýt hřích a vrátit čistotu.
Ty z lásky k nám jsi vystoupil
na dřevo kříže potupné
a krví svou jsi zaplatil
za naši spásu výkupné.
Tys byl po zmrtvýchvstání svém
Otcovou slávou odměněn,
teď i my vírou žijeme,
že s tebou z mrtvých vstaneme.
Ježíši, každý tvor tě chval,
že vítězně jsi z hrobu vstal,
i Otce, Ducha milosti
ať věčně všechno tvorstvo ctí. Amen.
(z hymnu DMC)

Duben v liturgickém roce
doba velikonoční

Slavnosti a svátky:
- pondělí 4. dubna - slavnost Zvěstování Páně;
- sobota 23. dubna - svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka;
- pondělí 25. dubna - svátek sv. Marka, evangelisty;
- pátek 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.
první sobotu - 2.4. v 8.00 hod.
v pondělí 4.4. v 18.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 18.00 hod.

Výrava:
poslední pondělí v měsíci

v pondělí 25.4. - v 18.00 hod.

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

Z diecéze a farností
Týden modliteb za duchovní povolání
proběhne od 11. do 17. dubna;
texty a informace na www.hledampovolani.cz .

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

Výsledky sbírky SDM Krakov
z neděle 6. března:
Černilov – 2.000,- Kč, Číbuz – 755,- Kč, Libřice – 750,- Kč.
Informace k Světovému dni mládeže na: krakov2016.signaly.cz .

Výsledky sbírky na pojištění diecéze
z neděle 20. března:
Černilov – 2.200,- Kč, Číbuz – 1.145,- Kč, Libřice – 710,- Kč.

Sbírka na bohoslovce
se bude konat po celé diecézi v neděli 17. dubna – neděle Dobrého
pastýře – Světový den modliteb za duchovní povolání.

Národní pouť do Krakova
se uskuteční v sobotu 28. května; program v Krakově v areálu Božího
milosrdenství zajišťuje Radio Proglas; informace na
www.proglas.cz/pout2016html
a přes Poutní centrum poutnik@bihk.cz , tel. 731 646 800.

Svatý rok milosrdenství
Svaté brány
v královéhradecké diecézi otevřeny:
Hradec Králové – katedrála Svatého Ducha
www.dekanstvihk.cz
(od 13. prosince 2015)
Luže – poutní kostel Panny Marie Pomocné na Chlumku
(od 1. ledna 2016)
www.chlumek.net
Želiv – klášterní kostel Narození Panny Marie
www.zeliv.eu
(od 1. ledna 2016)
Koclířov – kostel sv. Alfonse
www.cm-fatima.cz
(od 2. dubna 2016)
Hora Matky Boží u Králík – poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie
(od 3. dubna 2016) www.klasterkraliky.cz
Informace jsou v kostelích na plakátech a na internetových stránkách
diecéze www.bihk.cz a jednotlivých míst, kde jsou Svaté brány otevřeny.

Získání odpustků
(www.vira.cz)

Svatý rok milosrdenství se může stát velkou příležitostí k setkání
každého člověka s Božím milosrdenstvím, živou zkušeností s blízkostí
Otce, jehož něhu je možné téměř hmatatelně vnímat, a aby se tak
posilovala víra každého věřícího a on aby o tom dokázal ještě účinněji
vydávat svědectví, jak píše papež František k Roku milosrdenství.
Odpustky vázané na Svaté brány
Svatý rok milosrdenství je velkou příležitostí k získávání odpustků pro
sebe nebo pro duše zemřelých. Papež František uvádí běžné podmínky

pro získání odpustků, které známe např. z modliteb za zemřelé, ale
připojuje ještě další dvě podmínky.
• vykonat svátost smíření
• účastnit se mše svaté a přijmout svaté přijímání
• pomodlit se za Svatého otce a na jeho úmysly, které nosí ve
svém srdci pro dobro církve a celého světa (např. Otče náš a
Zdrávas Maria)
Tyto tři výše uvedené podmínky lze vykonat řadu dní před tím či po tom,
kdy je vykonán předepsaný odpustkový úkon, nicméně je vhodné, aby
svaté přijímání a modlitba na úmysl nejvyššího velekněze byly
vykonány v tentýž den jako odpustkový úkon.
• na daném místě se pomodlit modlitbu Otče náš a Vyznání víry
Papež ale do podmínek vložil ještě další dva body:
• jako projev své hluboké touhy po skutečném obrácení vykonat
krátkou pouť ke Svaté bráně (podle fyzických možností každého
člověka)
• zamyšlení či rozjímání na téma milosrdenství
Odpustky vázané na skutky milosrdenství
Svatý otec ale touží rozšířit možnost získat odpustky i na další
okamžiky našeho života. Proto je možné získat odpustky Svatého roku
také při konání skutků milosrdenství! Papež ve svém dopisu Rino
Fisichellovi píše: „Prosil jsem, aby církev v tomto Roce milosrdenství
znovu objevila bohatství skryté ve skutcích duchovního i tělesného
milosrdenství. Zkušenost s milosrdenstvím lze totiž nejlépe poznat
právě prostřednictvím konkrétních projevů, jak nás to učil i Ježíš. Vždy,
když některý věřící osobně vykoná jeden či více z těchto skutků,
bezpochyby tak získá i odpustky spojené s tímto Svatým rokem.“
Z Katechismu katolické církve - čl. 2447: „Skutky milosrdenství jsou činy
lásky, kterými pomáháme svému bližnímu v jeho tělesných nebo
duchovních potřebách. Učit, radit, těšit, posilovat — to jsou skutky
duchovního milosrdenství, stejně jako odpouštět a trpělivě vše snášet.
Skutky tělesného milosrdenství spočívají obzvláště v tom, že dáváme
najíst tomu, kdo má hlad, že hostíme toho, kdo nemá střechu nad
hlavou, že odíváme toho, kdo nemá co na sebe, že navštěvujeme
nemocné a vězněné, že pohřbíváme zesnulé. Dávat almužnu chudým
je mezi těmito skutky jedno z hlavních svědectví bratrské lásky; je to
také úkon spravedlnosti, který se líbí Bohu“.
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