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Josefe, synu Davidův,
služebníku Hospodinův,
sluší se tě velebiti,
o tvou ochranu prositi.
Tys byl spravedlivý člověk,
trávils v dobrých skutcích svůj věk,
v prostotě i své chudobě
ctil jsi Boha v každé době.
Chléb svůj jsi pracně dobýval,
kdyžs tesařské dílo dělal,
z tebe sobě příklad brali
mnozí, aby pracovali.
Bůh tě zvolil Synu svému,
vždy sobě v božství rovnému,
za pěstouna pečlivého,
otce, ochránce pilného.
Vypros nám Boží milosti,
svatý ochránce moudrosti,
Josefe, Kristův pěstoune,
nám vždycky milý patrone.
(hymnus DMC ze slavnosti sv. Josefa)

Březen v liturgickém roce
liturgické mezidobí, od 6. 3. doba postní

Slavnosti a svátky:
- středa 6. března – POPELEČNÍ STŘEDA;
- úterý 19. března - slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie;
- pondělí 25. března - slavnost Zvěstování Páně.

Bohoslužby
Černilov:
v neděli v 8.30 hod.
ve středu v 17.00 hod.(kromě 20.3.)
v pátek v 17.00 hod.
první sobotu - 2.3. v 8.00 hod.
v úterý 19.3. v 17.00 hod.
(na slavnost Zvěstování Páně 25.3. bude mše sv.
ve filiálním kostele ve Výravě v 17.00 hod.)

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 17.00 hod.

Výrava:
poslední pondělí v měsíci

v pondělí 25.3. - v 17.00 hod.

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

Společné pobožnosti křížové cesty
budou pouze ve Smržově u kapličky
- každý pátek v 16.30 hod.

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.
Označení popelem – v Černilově na Popeleční středu, v Libřicích a
Číbuzi na začátku bohoslužby 1. neděle postní.

Z diecéze a farností
Výsledky sbírky Svatopetrský haléř
z neděle 24. února:
Černilov – 2.100,- Kč, Číbuz – 1.710,- Kč, Libřice 800,- Kč.

Sbírka na pojištění
kostelů a dalších církevních budov bude v neděli 24. března.

Centrum pro rodinu
ve spolupráci s Duchovní správou poutního kostela v Králíkách zve na
duchovní obnovu pro manželské páry. Duchovní obnova se uskuteční v
termínu 25. - 28. dubna 2019 (čtvrtek až neděle) v klášteře na Hoře
Matky Boží u Králík. Bude jí provázet P. Karel Moravec a ponese téma:
„O povolání ke svatosti v dnešním světě“. Bližší informace a kontakty na
plakátku nebo na stránkách Biskupství královéhradeckého v sekci
Centra pro rodinu.

Libřice
Ve farnosti byla vytvořena nová ekonomická rada. Členy ER jsou:
Marian Dugas, Marie Gajdošová, Václav Kumprecht, Marie Štrajtová.
Ustavující zasedání se konalo 16. února; členové byli seznámeni se
stavem financí k 1. 1. 2019. Na příštím zasedání (po vypracování účetní
uzávěrky) bude ER seznámena s podrobnými příjmy a výdaji za loňský
rok.

Číbuz
Ve farnosti byla vytvořena nová ekonomická rada. Členy ER jsou:
Václav Hrček, Helena Mlatečková, Jaroslava Slánská. Ustavující
zasedání se konalo 24. února; členové byli seznámeni se stavem
financí k 1. 1. 2019. Na příštím zasedání (po vypracování účetní
uzávěrky) bude ER seznámena s podrobnými příjmy a výdaji za loňský
rok.

25. 3. slavnost Zvěstování Páně
Z denní modlitby církve:
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.
(Flp 2, 6-7)
O tom, co bylo od počátku, co jsme slyšeli, vlastníma očima viděli a
bedlivě pozorovali a čeho jsme se svýma rukama dotýkali, o Slovu
života svědčíme a zvěstujeme vám. Život se zjevil, a my jsme ho viděli,
Život věčný, který byl u Otce a zjevil se nám.
(1 Jan 1, 1-2)
Modlitba:
Bože, vyznáváme, že se tvé Slovo stalo v lůně Panny Marie člověkem,
tvůj Syn, náš Vykupitel, se stal jedním z nás a má účast na našem
lidském životě; dej, ať i my máme účast na jeho božství. Neboť on
s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Prosba o čisté srdce
(z www.vojtechkodet.cz)

Přesvatá Panno!
Zachovej mi srdce čisté,
aby tě umělo milovat.
Dej mi srdce silné,
aby umělo snést každou těžkost a smutek.
Srdce šlechetné,
aby se umělo darovat a mít soucit.
Srdce velkodušné,
aby umělo děkovat a odpouštět.
Srdce laskavé,
aby umělo milovat, i když ho nemilují.
Srdce smělé,
aby ho nedokázaly zranit lhostejnost a výsměch druhých.
Srdce horlivé,
zapálené touhou šířit Krista.
Srdce raněné láskou ke Kristu a plné jeho ohně.
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