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Duben 2019
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Ó Beránku nevinný, Pane Jezu Kriste,
odpusť naše mnohé viny, Synu Panny čisté;
a smiluj se nad námi.

Víme, že jsme zhřešili proti tvé milosti,
přikázání tvá rušili svými nepravostmi;
ó smiluj se nad námi.

Tys ta jediná oběť dostiučinění,
tys výplata za všechen svět, tys naše spasení;
ó smiluj se nad námi.

Ty jsi naše naděje, útočiště jisté,
bez tebe se nám zle děje, bídní jsme zajisté;
ó smiluj se nad námi.

Před Otcem nás omlouvej, ukaž mu své rány,
za nás hříšné se přimlouvej, ukaž bok proklaný;
ó smiluj se nad námi. (hymnus DMC)

Duben v liturgickém roce
doba postní, velikonoční triduum, doba velikonoční

Slavnosti a svátky:

- neděle 14. dubna - Květná (pašijová) neděle;
- čtvrtek 18. dubna - Zelený čtvrtek;
- pátek 19. dubna - Velký pátek;
- sobota 20. dubna - Bílá sobota;
- neděle 21. dubna - slavnost Zmrtvýchvstání Páně;
- pondělí 29. dubna – svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky

   církve, patronky Evropy.



Bohoslužby

Černilov:
v neděli v 8.30 hod.

ve středu v 18.00 hod.
v pátek v 18.00 hod.

první sobotu - 6.4. v 8.00 hod.
 ve čtvrtek 18.4. v 18.00 hod.
v sobotu 20.4. - ve 20.30 hod.
v pondělí 22.4. - v 8.30 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

na Bílou sobotu 20.3. - v 18.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 18.00 hod. (kromě 20.3.)

v neděli 21.4. - ve 14.00 hod.

Výrava:
poslední pondělí v měsíci

v pondělí 29.4. - 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 13. 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 19.4. v 15.00 hod.



Velikonoční bohoslužby – souhrn:
Zelený čtvrtek: Černilov - 18.00 hod.
Velký pátek:      Černilov - 18.00 hod.
Bílá sobota (vigilie Zmrtvýchvstání Páně):        
                          Číbuz - 18.00 hod., Černilov - 20.30 hod.
Neděle Zmrtvýchvstání Páně: Černilov - 8.30 hod., Číbuz - 10.00 hod.

       Libřice - 14.00 hod.
Pondělí velikonoční: Černilov - 8.30 hod.

Z diecéze a farností
Výsledky sbírky na církevní školství
z neděle 24. března:
Černilov - 2.700,- Kč, Číbuz - 970,- Kč, Libřice - 980,- Kč.

Diecézní setkání mládeže
se letos uskuteční v sobotu 13. března v Hradci Králové; začátek v 9.00 
hod.  ve  Filharmoni,  zakončení  v  15.00  hod.  mší  sv.  v  katedrále; 
občerstvení  zajištěno;  příspěvek  dobrovolný;  pro  mladé  od  14  let; 
informace na www.bihk.cz/pastorace. 

Národní pochod pro život a rodinu
- v Praze v sobotu 27. dubna; informace na: www.pochodprozivot.cz .

Svatovojtěšská pouť na Libici
- v sobotu 27. dubna; v kostele sv. Vojtěcha v 9.15 modlitba, litanie, v 
10 hod. mše sv., celebruje Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký; po 
mši sv. cesta na Slavníkovské hradiště, společná modlitba.

Netradiční pouť (nejen) pro snoubence
- 1. května v okolí vrchu Zebín u Jičína; informace na:
www.bihk.cz/pastorace/centrum-pro-rodinu

-------------------
MODLITBA
Všemohoucí  Bože,  posilni  v nás  ducha  kajícnosti,  abychom  se 
v této  postní  době  očistili  pokáním  a  připravili  se  oslavit 
velikonoce s čistým srdcem a vnitřní pravdivostí. Skrze tvého Syna 
Ježíše  Krista,  našeho  Pána,  neboť  on  s tebou  v jednotě  Ducha 
Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

http://www.bihk.cz/pastorace
http://www.pochodprozivot.cz/


Patero církevních přikázání
(Rozhodnutí České biskupské konference – 4. 7. 2000)

1. O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše svaté
    a zachovat pracovní klid.
2. Vyzpovídat se ze svých hříchů aspoň jednou za rok.
3. Přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době.
4. Zdržovat se od požívání masa a zachovávat půst újmy 
    ve stanovené dny.
5. Přispívat církvi na její potřeby.

Zasvěcené svátky:
- všechny neděle, slavnost Narození Páně (25.12.) a slavnost Matky 
Boží, Panny Marie (1.1.).

Církev doporučuje stejně slavit: Zjevení Páně, Nanebevstoupení Páně, 
Těla a Krve Páně, Neposkvrněného početí Panny Marie, Nanebevzetí 
Panny Marie, sv. Josefa, sv. Petra a Pavla, sv. Cyrila a Metoděje, sv. 
Václava a Všech svatých.

Posty:
Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného postu:
- zdrženlivosti od masa i újmy v jídle
(zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let).

Každý pátek, pokud na něj nepřipadne slavnost, je dnem pokání.
Forma pokání je půst od masa nebo jiný kající skutek nebo modlitba.

Celá postní doba je časem kající praxe církve.

Před každým přijímáním Svátosti oltářní  je eucharistický půst aspoň 1 
hodinu.

----------------------
MODLITBA
Svou milostí, Bože, léčíš naše slabosti a dáváš nám už nyní účast 
na životě,  který nás čeká v nebi;  veď nás,  dokud žijeme zde na 
zemi, a doveď nás do světla, ve kterém ty sám přebýváš. Prosíme 
o to  skrze  tvého  Syna  Ježíše  Krista,  našeho  Pána,  neboť  on 
s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky 
věků. Amen.
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