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Březen 2017
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Sám, Pane Bože, mě veď,        Lásku svou převelikou
ať jsem živ k tvé cti, chvále,        ke mně, můj Bože, obrať,
uč mě a k tomu doveď,        pomáhej mi všelikou
ať tobě sloužím stále.        nepravost, podvod poznat,
Já se jen tvé milosti        bych se dle slova tvého
všechen zcela oddávám,           mohl vždycky spravovat
neb tys mě stvořil k štěstí,        a smlouvu křtu svatého
ach, veď mě k němu, žádám.        žitím svým naplňovat.

Žádostem těla mého
odpírat mi pomáhej,
svatého Ducha svého
ode mě neodnímej;
srdce mé rač spravovat,
ať po tvých cestách kráčí,
rač mi všeho darovat,
tak jak milost tvá ráčí.      

(hymnus z DMC)

                                            
Březen v liturgickém roce

doba postní

Slavnosti a svátky:
- středa 1. března - Popeleční středa.
- pondělí 20. března - slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie;
- sobota 25. března - slavnost Zvěstování Páně.



Bohoslužby

Černilov:
v neděli v 8.30 hod.

ve středu a v pátek v 17.00 hod.
po změně na letní čas (26.3.) v 18.00 hod.

první sobotu - 4.3. v 8.00 hod.
v pondělí 20.3. v 17.00 hod.
v sobotu 25.3. v 8.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 17.00 hod.

(po změně na letní čas budou mše sv. v 18.00 hod.) 

Výrava:
poslední pondělí v měsíci

v pondělí 27. 3 v 18.00 hod.

-----
Svátost smíření

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

Postní doba
Postní doba začíná Popeleční středou. 
Je to den přísného postu – zdrženlivosti od masa (zavazuje od 14 let) 
a újmy v jídle (od 18 do 60 let). 
Při bohoslužbě se necháváme označovat popelem, jenž je požehnán, 
na znamení, že chceme konat pokání, přemáhat zlo a konat dobro.
V  celé  postní  době  se  pokáním  připravujeme  na  obnovu  křestního 
vyznání při velikonoční vigilii (na Bílou sobotu večer). Charakter postní 
doby nás také vede k horlivějšímu naslouchání a četbě Božího slova a 
k opravdové osobní modlitbě.



Pobožnosti křížové cesty
  Černilov  –  v neděli ve 14.00 hod.
  Smržov    –  v pátek v 16.30 hod. u kapličky
  Libřice     –  po mši sv.

Z diecéze a farností

Postní almužna 2017
Postní  doba  je  obdobím  přípravy  na  co  nejplnější  prožití  událostí 
Velikonoc,  základního  kamene  naší  víry  a  naděje.  V  tomto  období 
obzvláště prohlubujeme svůj vztah k Bohu, bližním a k sobě samému 
skrze modlitbu, půst a konání dobrých skutků. Půst je duší modlitby a 
milosrdenství je životem postu.
„Kdo se modlí,  ať se postí.  Kdo se postí,  ať je milosrdný. Kdo chce 
nalézt Boží srdce otevřené, ať nezavírá svoje před tím, kdo jej prosí,“ 
říká sv. Petr Chrysolog.
Postní  almužna  je  výrazem  našeho  odhodlání  měnit  sami  sebe 
prostřednictvím pomoci druhým.
Další informace v ohláškách, na plakátu v kostele a na: 
www.postnialmuzna.cz .

Sbírka na pojištění diecéze
se bude konat po celé diecézi v neděli 19. března.

„Partnerské vztahy“
- téma setkání na Vesmíru o víkendu 24. - 26. března pro ty, kteří mají 
známost, i pro ostatní mladé lidi.
Informace na www.vesmir.signaly.cz/akce .

Duchovní obnovy
pro svobodné, ovdovělé a rozvedené a pro manžele pořádá Centrum 
pro rodinu Hradec Králové na Hoře Matky Boží v Králíkách a v Marianu 
v Marianu v Janských Lázních.
Informace  na  plakátcích  v  kostele  a  na  www.bihk.cz :  biskupství  - 
referát pastorace - centrum pro rodinu.

http://www.postnialmuzna.cz/
http://www.bihk.cz/
http://www.vesmir.signaly.cz/akce


Modlitba jubilea
Fatimy 2017

----------------------
(100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě)

Zdrávas, Matko Páně, Panno Maria, 
Královno posvátného růžence z Fatimy!
Požehnaná mezi všemi ženami, 
Ty jsi obraz Církve 
oděné do velikonočního světla,
Ty jsi sláva našeho lidu, 
Ty jsi vítěz nad znamením zla. 
Proroctví milosrdné lásky Otce, 
učitelko zvěstování radostné zvěsti Syna, 
znamení hořícího ohně Ducha Svatého, 
uč nás, 
v tomto údolí radostí a bolestí 
věčným pravdám, 
které Otec zjevuje svým maličkým.
Ukaž nám moc svého ochranného pláště.
Tvé Neposkvrněné Srdce 
ať je útočištěm hříšníků 
a cestou vedoucí k Bohu.
V jednotě se svými bratry a sestrami,
ve víře, naději a lásce, 
odevzdávám se Tobě.
Skrze Tebe, v jednotě se svými 
bratry a sestrami se zasvěcuji Bohu,
ó, Panno Růžence z Fatimy. 
A takto obklopen(-a) Světlem, 
které vychází z Tvých rukou, 
smím chválit Hospodina navěky věků. 
Amen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Římskokatolická farnost – děkanství Černilov          503 43 Černilov 1             tel.: 731 604 603
e-mail: rk.farnost@cernilov.cz                                                                  www.farnostcernilov.cz 

http://www.farnostcernilov.cz/
mailto:rk.farnost@cernilov.cz

