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F A R N  Í        Z  P R A V O D A J
pro farnosti Černilov, Libřice a Číbuz

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

Římskokatolický farní úřad, 503 43 Černilov 1
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Březen 2020
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     Můj probuzený život,
     Ježíši, tobě patří
     a všichni, které potkám,

                  jsou tví a moji bratři.

        Tys všude konal dobro,
        když po zemi jsi chodil,
        chci tě dnes následovat,
        na lásce tvé mít podíl.

                 Dej, ať mám pro bližního
     čas, humor, vlídná slova,
     ať ovládám své vzněty
     a odpouštím vždy znova.

        Ať starosti a tísně
        na tebe duše vloží
        a v mysli, slovech, činech
        hledá vždy vůli Boží.

     Ať s pomocí tvé Matky,
     kterou vždy vyslyšíš,
     pomohu druhým k tobě
     aspoň o krůček blíž.

        Buď oslaven a chválen
        Otec i Syn i Duch,
        v jednotě lásky dokonalé,
        k níž Boží děti velké, malé,
        zveš ty, náš dobrý Bůh.          (hymnus DMC - ranní chvály)

Březen v liturgickém roce
doba postní

Slavnosti a svátky:
- čtvrtek 19. března – slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie;
- středa 25. března - slavnost Zvěstování Páně.



Bohoslužby

Černilov:

v neděli v 8.30 hod.
ve středu v 18.00 hod. (kromě 18.3.)

v pátek v 18.00 hod.
první sobotu - 7.3. v 8.00 hod.
 ve čtvrtek 19.3. 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 30.3. - v 18.00 hod.

-----
Svátost smíření

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

Společné pobožnosti křížové cesty
jsou pouze ve Smržově u kapličky:

každý pátek v 16.30 hod. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bůh na nás sesílá bouře a temnoty,
abychom poznali, jak jsme slabí,
a abychom se na své další cestě

opírali jen o něj.
Tyto boje jsou nevyhnutelné proto,

aby člověk dozrál a zocelil se natolik,
že pak on sám může být

oporou druhému.

(Myšlenky moudrých – O utrpení)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Z diecéze a farností

Výsledky sbírky Svatopetrský haléř
z neděle 23. února:
Černilov – 1.800,- Kč, Číbuz – 2.940,- Kč, Libřice 715,- Kč.

Myšlenky k postní době
vydané královéhradeckou diecézí (brožurka Půst) jsou také na diecéz-
ních stránkách www.bihk.cz .

Bohoslužba k výročí zvolení papeže Františka
- 24. března v 17 hod. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.

Diecézní setkání mládeže
se letos uskuteční v sobotu 4. dubna v Hradci Králové; začátek v 9.00
hod. ve Filharmonii, další program v prostorách Biskupského gymnázia,
zakončení v 15.00 hod. mší sv. v katedrále; občerstvení zajištěno; pří-
spěvek dobrovolný; pro mladé od 14 let; inf. na www.bihk.cz/pastorace. 

Jubileum arcibiskupa Karla Otčenáška
Sobota 18. dubna (100. výročí narození) – 15. 00 hod. slavná mše sv. v
kostele Panny Marie v Hradci Králové.
Sobota 23. května – 10.00 hod. rekviem v den výročí úmrtí v katedrále
Svatého Ducha.

Duchovní obnova pro manželské páry
- 28. až 31. května v klášteře na Hoře Matky Boží u Králík; vede P. Ka-
rel Moravec; přihlášky do 10. 5.; informace na www.klasterkraliky.cz,
www.bihk.cz/pastorace/centrum-pro-rodinu

ZAMYŠLENÍ     K     POSTNÍ     DOBĚ  

Postní doba, do které vstupujeme Popeleční středou, je dobou přípravy na Velikonoce,
na oslavu Ježíšova zmrtvýchvstání, jeho vítězství nad hříchem a zlem.
Příprava je potřebná před důležitými a významnými událostmi v životě osobním i spole-
čenském, v rodině, v církvi... Kristovo zmrtvýchvstání je velikou událostí, takovou udá-
lostí, že z ní církev žije po celá staletí, že z ní žijeme i my dnes. Je třeba uznat velikost
a důležitost této události i pro osobní život a vztah k Bohu a  k lidem.
Na počátku Ježíšovy veřejné činnosti slyšíme jeho výzvu (Mk 1,15):

"Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží.
ČIŇTE POKÁNÍ A VĚŘTE EVANGELIU."

http://www.bihk.cz/
http://www.bihk.cz/pastorace/centrum-pro-rodinu
http://www.klasterkraliky.cz/
http://www.bihk.cz/pastorace


  

To je i výzva pro nás - pro postní dobu, návod, jak ji dobře prožít.

ČINIT     POKÁNÍ   je první Ježíšův požadavek. Znamená to použít rozum i vůli, znamená
to zapojit i své smysly, své srdce, cit. Znamená to porovnat - to je akt rozumu, poznání,
a pak vyrovnat - to je čin vůle.
Nejprve je tedy třeba poznat, rozpoznat zlo, hřích. Písmo svaté nám nabízí pomoc; je
třeba dobře vědět, co je správné, co je špatné, co od nás Bůh žádá, jak máme jednat,
čeho se máme varovat (viz Desatero, blahoslavenství,... - "Slovo Boží je živé,
mocné..."). Pak je důležité svůj hřích uznat (v konkrétní situaci jsem jednal špatně).
Nakonec zbývá vyrovnání. Hřích je narušením vztahu lásky k Bohu, k člověku. Poznání
Boha, jeho lásky a poznání a uznání vlastního hříchu nás vede k lítosti a k odhodlání
napravit to, co bylo porušeno našimi postoji a jednáním. Pokání ale není jenom se vy-
zpovídat, přijmout svátost smíření, je to určitý postoj, který má svou vnější i vnitřní
stránku. Vlastním obsahem je tedy zcela osobní obrácení k Bohu (viz např. Jeremiáš
29,12-14).
  

K pokání jistě patří také cvičení se ve ctnostech. V církvi jsou některé po staletí
osvědčené prostředky růstu svatosti: půst, modlitba, almužna.
Půst nemá být jen pouhou povinností či povrchním zvykem. Půst vede k posilování
vůle. Kdosi řekl: "Aby byl člověk schopen říci NE ve věci nedovolené, musí občas
říci NE ve věci dovolené." Půst nemusí být jen zřeknutím se jídla, ale také všeho, co
nám brání být naplno Božími dětmi. I půst nás má přivádět blíž k Bohu a k bližním.
Dalším prostředkem je modlitba, osobní rozhovor s Bohem. V modlitbě nejen prosíme,
ale také děkujeme, chválíme a oslavujeme Boha, myslíme i na své bližní. Důležitá je
nejen osobní modlitba, ale i modlitba společná - v rodině, ve společenství věřících.
Modlitba jako spojení s Bohem nás k Bohu více přibližuje a posvěcuje nás.
Třetím prostředkem cvičení v ctnostech je almužna, skutky lásky. Je to pomoc druhým,
kteří jsou kolem nás nebo v dáli, pomoc finanční nebo hmotná, ale také třeba pro ty
blízké vlídné slovo, naslouchání starým či nemocným lidem, podaná ruka...
   
Druhým Ježíšovým požadavkem je VĚŘIT     EVANGELIU.  
Víra má dva rozměry: 
- Věříme v Boha /= obsah víry/ - je třeba pravdivě znát obsah katolické víry - viz Písmo
svaté, katechismus. Je naším celoživotním úkolem vzdělávat se v pravdách víry a podle
poznaného žít.
- Věříme Bohu /= důvěra/ - na základě uznání pravdivosti Božího slova, svědectví
církve, vlastních zkušeností.
 
                             "ČIŇTE POKÁNÍ A VĚŘTE EVANELIU."
 
Zamysleme se nad některými skutečnostmi a snažme se je ve svém životě uplatňovat,
abychom dobře prožili tuto postní dobu i celý svůj život.

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

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

