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„Důvěřuj Hospodinu celým srdcem,
na svoji rozumnost nespoléhej.“
(Přísl 3,5 – ekum. překlad)

NEJTĚŽŠÍ ODPOVĚĎ
- Proč mám jít zrovna tam? - Neznáš to, co já znám.
- Proč mluvit právě s ním? - Nevíš, co já vím.
- Proč dělat tohle? To se mi nezdá. - Neptej se pořád,
nejsi jako já.
- Ale proč... - Věř mi!
- Ale vždyť já... promiň.
Neznám to, co Ty znáš. Nevím to, co Ty víš.
Nejsem jako Ty.
Jen jedno už vím, že všechna moje proč mají moji
odpověď: Já Ti věřím.
(Zpravodaj BTM č. 111)

Březen v liturgickém roce
doba postní

Slavnosti a svátky:
- pondělí 19. března - slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie;
- neděle 25. března - Květná (pašijová) neděle;
- čtvrtek 29. března - Zelený čtvrtek;
- pátek 30. března - Velký pátek;
- sobota 31. března - Bílá sobota;
- neděle 1. dubna - slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

Bohoslužby
Černilov:
v neděli v 8.30 hod.
ve středu (7. a 14.3.) v 17.00 hod.
v pátek v 17.00 hod., po změně času v 18.00 hod.
první sobotu - 3.3. v 8.00 hod.
v pondělí 19.3. v 17.00 hod.
Zelený čtvrtek, Velký pátek - v 18.00 hod.
Bílá sobota - ve 20.30 hod.
Pondělí velikonoční - v 8.30 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.
Bílá sobota 31.3. - v 18.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 17.00 hod. (kromě 31.3.)
v neděli 1.4. - ve 14.00 hod.

Výrava:
poslední pondělí v měsíci

v pondělí 26.3. - 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 24. března v Černilově od 9.00 do 11.00 hod.

Společné pobožnosti křížové cesty
jsou pouze ve Smržově u kapličky:
každý pátek v 16.30 hod.
na Velký pátek 30.3. 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
Sbírka na pojištění
kostelů a dalších církevních budov bude v neděli 18. března.

Týden modliteb za mládež
proběhne před Květnou nedělí 18. až 25. března; brožurka s
modlitbami je k dispozici na: tmm.signaly.cz .

Diecézní setkání mládeže
se letos uskuteční v sobotu 24. března v Hradci Králové; začátek v 9.00
hod. ve Filharmoni, zakončení v 15.00 hod. mší sv. v katedrále; polední
občerstvení zajištěno; příspěvek dobrovolný; pro mladé od 14 let;
informace na www.bihk.cz/pastorace.

Společně o rodině
- na diecézním webu www.bihk.cz; materiály, které mohou pomoci v
duchovním životě rodiny.

www.kulturaslova.cz
- audionahrávky četby úryvků Božího slova na neděli; první a druhé
čtení jsou ve třech provedeních; vhodné jako příprava pro ty, kteří čtou
Boží slovo při nedělní liturgii.

Hora Matky Boží u Králík
Informace z poutního místa na:
www.klasterkraliky.cz a www.poutnidum.cz .

Národní pochod pro život a rodinu
v Praze v sobotu 7. dubna; informace na: www.pochodprozivot.cz .

Studentský Velehrad
- celostátní setkání vysokoškoláků 19. - 22. dubna 2018;
informace na: www.studentskyvelehrad.cz .

Černilov
- v únoru byla dokončena oprava a výměna bočních („výravských“)
dveří u kostela. Celkové náklady na nová okna a dveře (sakristie, kůr,
věž, kostel) činily 184.162,- Kč. Opravu prováděl pan Josef Chudý z
Librantic.

Modlitba za mladé u příležitosti
Synody 2018
Pane Ježíši,
církev kráčející k Synodě
obrací svůj pohled na všechny mladé lidi světa.
Prosíme tě, aby s odvahou vzali svůj život
do vlastních rukou,
zaměřovali se na krásnější a hlubší věci
a vždy si uchovali svobodné srdce.
Dej, ať s pomocí
moudrých a velkorysých průvodců
dokáží odpovídat na volání,
kterým se ke každému z nich obracíš,
naplní své životní poslání a dosáhnou štěstí.
Udržuj jejich srdce otevřená velkým snům
a učiň je vnímavými pro dobro bratří a sester.
Tak, jako tvůj milovaný učedník,
ať jsou i oni přítomni pod křížem,
aby tvou Matku přijali jako tvůj dar.
Kéž jsou svědky tvého zmrtvýchvstání,
poznávají tebe živého po svém boku
a s radostí hlásají, že jsi Pán.
Amen.
(z brožury Týden modliteb za mládež 2018)
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