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Ať z výšin nebe radost zní,
ať jásá země, moře s ní,
že po kříži Pán z hrobu vstal
a smrtelníkům žití dal.
Vrací se milostivý čas,
den spásy zjevuje se zas,
v něm Beránkovou krví svět
tmy zbaven, září jako květ.
Proto tu obět bělostnou
ctěme vždy s myslí radostnou
my, od ní tolik poctěni,
vždyť všechno dobré plyne z ní.
(velikonoční hymnus DMC)

Duben v liturgickém roce
doba velikonoční

Slavnosti a svátky:
- pondělí 9. dubna - slavnost Zvěstování Páně;
- pondělí 23. dubna - svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka;
- středa 25. dubna - svátek sv. Marka, evangelisty.

Bohoslužby
Černilov:
v neděli v 8.30 hod.
ve středu a v pátek v 18.00 hod.
Velikonoční pondělí - 2.4. v 8.30 hod.
první sobotu - 7.4. v 8.00 hod.
v pondělí 9.4. v 18.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 18.00 hod.
v neděli 1.4. - ve 14.00 hod.

Výrava:
poslední pondělí v měsíci

v pondělí 30.4. - v 18.00 hod.

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

Z Božího slova
(Filipanům 2,5-11)

Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš:
ačkoli má božskou přirozenost,
nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl,
vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí.
Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti,
a to k smrti na kříži.
Proto ho také Bůh povýšil a dal mu jméno nad každé jiné jméno,
takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi,
na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat:
Ježíš Kristus je Pán.

Z diecéze a farností
Výsledky sbírek:
- Svatopetrský haléř (25. února):
Černilov - 2.600,- Kč, Číbuz - 2.315,- Kč, Libřice - 870,- Kč.
- na pojištění diecéze (18. března):
Černilov - 2.700,- Kč, Číbuz – 1.280,- Kč, Libřice - 770,- Kč.

Sbírka na pojištění 2017
V loňském roce proběhla sbírka ve dvou termínech, byla vybrána
částka 1 659 730 Kč. Vedení diecéze děkuje všem farníkům za dary a
příspěvky do této sbírky.

Pouť do Kutné Hory
za nová duchovní povolání – v neděli 15. dubna 2018 (více informací na
plakátku v kostele).

Týden modliteb za duchovní povolání
16. - 23. dubna 2018; 4. neděle velikonoční (neděle Dobrého pastýře) –
Světový den modliteb za duchovní povolání; www.hledampovolani.cz.

Svatovojtěšská pouť na Libici
- v sobotu 28. 4. 2018; v kostele sv. Vojtěcha v 9.15 modlitba za vlast, v
10 hod. mše sv., celebruje Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký; po
mši sv. cesta na Slavníkovské hradiště s prosbami za Královéhradeckou
diecézi a nová duchovní povolání.

Světový den mládeže v Panamě 2019
- přihlášky do 30. června 2018; https://panama2019.signaly.cz.

-----------------Bůh odpovídá na modlitbu třemi způsoby:
„ANO!“ - protože ti to chce dát...
„NE!“ - neboť chce pro tebe něco lepšího...
„JEŠTĚ NE!“ - protože to nejlepší teprve přijde...
(ze Zpravodaje BTM č. 126)

Modlitba
za Světový den mládeže 2019 v Panamě
Milosrdný Otče,
ty nás voláš k tomu,
abychom svůj život prožívali jako cestu spásy.
Pomoz nám hledět s vděčností na minulost,
osvojovat si s odvahou přítomnost
a zakládat s nadějí budoucnost.
Pane Ježíši, příteli a bratře,
děkujeme ti, že na nás hledíš s láskou.
Dej, ať nasloucháme tvému hlasu,
který silou a světlem Ducha Svatého
zní v každém srdci.
Dej nám milost být církví vycházející ze sebe,
která s živou vírou a mladou tváří
hlásá radost evangelia
a přispívá k vytváření spravedlivější
a bratrštější společnosti,
o které všichni sníme.
Prosíme za Svatého otce a za biskupy,
za mládež a všechny ty,
kdo se zúčastní Světového dne mládeže v Panamě,
i za ty, kteří se připravují na jejich přijetí.
Vědomi si Tvé dobroty a velikosti,
odvažujeme se prosit o milost,
aby se Světový den mládeže po Panamě
mohl konat v Praze a v naší vlasti.
Panno Maria, odvěká patronko Panamy,
dej, ať se dovedeme modlit a žít velkoryse jako ty:
„Jsem služebnice Páně,
ať se mi stane podle tvého slova“ (Lk 1,38).
Amen.
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