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Týden modliteb za mládež
29. 3 – 5. 4. 2020

Modlitba:

Pane Ježíši Kriste, 
sjednoceni se všemi, kteří se tento týden modlí za mládež celého 
světa, Tě vroucně prosíme: 
chraň mladé lidi před otroctvím hříchu a dávej jim sílu a vytrvalost 
ve všech životních zkouškách. Naplňuj srdce všech mladých Tvou 
láskou, aby objevili cestu, na kterou je zveš, a věrně po ní šli. 
Mladým věřícím dej odvahu čerpat z pokladů Tvé církve a posiluj je
svým Svatým Duchem, aby byli solí země a světlem světa, a tak se 
stávali pravdivými svědky Krista všem lidem. 
O to vše prosíme na přímluvu Tvé milované matky Marie. 
Zdrávas Maria… 

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

Slavnosti a svátky:

- neděle 5. dubna - Květná (pašijová) neděle;
- čtvrtek 9. dubna - Zelený čtvrtek;
- pátek 10. dubna - Velký pátek;
- sobota 11. dubna - Bílá sobota;
- neděle 12. dubna - slavnost Zmrtvýchvstání Páně;
- čtvrtek 23. dubna - svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka;
- sobota 25. dubna - svátek sv. Marka, evangelisty;
- středa 29. dubna - svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky

 církve, patronky Evropy.



Bohoslužby
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mše sv.  se v kostele s účastí věřících nekonají.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ze závazné rozhodnutí diecézního biskupa: 

…. se až do odvolání  ruší  všechny (tedy nejen nedělní)  bohoslužby,
společné  pobožnosti,  duchovní  obnovy,  modlitební  setkání  a  jiná
shromáždění v kostelích, kaplích a ostatních veřejných prostorách na
území Královéhradecké diecéze. 

Všem věřícím na území Královéhradecké diecéze uděluji  dispenz od
povinné  účasti  na  nedělní  bohoslužbě  s  ….  doporučením  sledovat
přenos z bohoslužby na dálku, včetně duchovního přijímání, a v rámci
možností  zapojení  se do řetězce modliteb.  Za mimořádně přínosnou
zde považuji  modlitbu Růžence s pokornou prosbou za obrácení,  za
odpuštění hříchů, a za posilu nemocných a těch, kdo o ně pečují. 

                  

          X Jan Vokál biskup královéhradecký

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sledujte aktuální informace z diecéze na  www.bihk.cz
a z farnosti na www.farnostcernilov.cz 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dle rozhodnutí biskupa kněží slouží mše sv. soukromě na úmysly, které 
byly již zapsán. Ke mši sv. se můžete v duchu připojit každý den ráno v 
7 hodin (viz farní stránky). 
Přenosy mší sv. odjinud je možné sledovat v televizi Noe a na internetu.

Z diecéze a farností
Katolický týdeník
www.katyd.cz 

Diecézní setkání mládeže zrušeno

Letní tábor
Chaloupka pro dívky ve věku po 1. třídě do 10 let; 4. - 10. července na
faře  v  Orličkách;  cena  tábora  1  600  Kč;  kontakt  na  hlavní  vedoucí
Danielu Švecovou: 773 980 815, danielasvhk@seznam.cz.

http://www.katyd.cz/
mailto:danielasvhk@seznam.cz


Velikonoční triduum a doba velikonoční
                                             

V okruhu liturgického roku vzpomíná církev spolu s Kristem na události z jeho
života a ve svých bohoslužebných shromážděních tyto události znovu prožívá
a zpřítomňuje.
O velikonocích si připomínáme Kristovy poslední chvíle s apoštoly v je-
ruzalémském večeřadle, smrt na kříži a zmrtvýchvstání. Proto jsou veliko-
noce vrcholem celého liturgického roku a nejstarším křesťanským svátkem.
I my jsme při křtu spojeni s Kristem povstali k novému životu. 
V následujících padesáti dnech sledujeme vzkříšeného Krista při jeho setkání s
apoštoly a uvědomujeme si,  že základem a jádrem apoštolského kázání se
stalo svědectví, které vydávali o Kristově zmrtvýchvstání.

                         Velikonoční triduum
 

Zelený čtvrtek
Církev si připomíná poslední večeři, při níž Pán Ježíš v noci, kdy byl zrazován,
ukázal všechnu svou lásku do krajnosti těm, které zachovával ve světě, obě-
toval Bohu Otci svoje tělo a svou krev pod způsobami chleba a vína, dal je
apoštolům k požívání a přikázal jim a jejich nástupcům v kněžství, aby to konali
na jeho památku.  

Při poslední večeři na této zemi nahrazuje Pán Ježíš starozákonní památku
osvobození z egyptského otroctví svou památkou. Když svým učením naplnil
Zákon a Proroky, přivádí svou obětí lásky k dokonalosti také starozákonní bo-
hoslužbu.
Pro nás se vydal na smrt a ustanovil novou smlouvu s Bohem, potvrzenou krví
pravého Beránka, který nás svou obětí vysvobozuje ze zajetí zla a skrze přijetí
obětovaného Chleba, rozlomeného v tajemství smrti, nám dává život. Musí se
proto obnovit také chování každého křesťana. Kdykoliv jíme z tohoto chleba a
pijeme z tohoto kalicha, vnášíme do svého života nepopsatelné bohatství Kris-
tova velikonočního tajemství a stáváme se v tomto čase jeho svědky - až do
slavného Pánova příchodu.
 

Velký pátek
V tento den, kdy náš Velikonoční beránek - Kristus - je obětován, církev uvažu-
je o umučení svého Pána.
Církev slaví Pánovo utrpení s jistotou, že Kristův kříž není vítězstvím temnot,
ale porážkou smrti. Ježíšova "hodina", která právě nastala, je hodinou utrpení a
slávy. Nenávist tohoto světa odsuzuje Ježíše k smrti na kříži, Bůh však skrze
Ježíšův kříž zjevuje svou nekonečnou lásku.
Když je Ježíš vyvýšen na kříž, nejde pouze o lidský čin, ale naplňuje se Písmo
a zjevuje se Boží sláva. V okamžiku Ježíšovy smrti se pod ochranou panenské
Matky rodí nový vyvolený lid. Z vody a krve, které vytryskly z Ježíšova pro-
bodeného boku, vychází církev, která - obnovena vodou křtu a posilována eu-
charistií - bude v tomto čase slavit velikonoční tajemství pravého Beránka až
do dovršení času ve věčnosti.



Velký pátek je dnem pokání závazně zachovávaným v celé církvi, a to postem
zdrženlivosti (od masa - od 14 let) a újmy (v jídle - od 18 do 60 let).   
 

Bílá sobota
Na Bílou sobotu trvá církev na modlitbách a uvažuje o jeho umučení a smrti, a
také o jeho sestoupení mezi mrtvé. Očekává v modlitbě a postu jeho vzkříšení.
 

Slavnost zmrtvýchvstání Páně - vigilie

Velikonoční vigilie, které židé každoročně slavili jako památku na velikou noc,
kdy přenocovali v očekávání přechodu Pána, který je měl vysvobodit z farao-
nova otroctví, - to byl předobraz pravého přechodu Kristova, totiž noci oprav-
dového vysvobození, v níž Kristus pouta smrti rozlomil a jako vítěz vystoupil z
hrobu.
Už od počátku církev každoročně slavila velikonoce, především noční vigilií.
Vždyť Kristovo vzkříšení je zárukou naší víry a naděje, a křtem a biřmováním
jsme byli zapojeni do Kristova velikonočního tajemství, s ním jsme zemřeli, s
ním jsme byli pohřbeni, s ním vzkříšeni a s ním také budeme kralovat.
Od nejstarších dob je tato noc zasvěcena Pánu (Ex 12,42). Aby podle napo-
menutí evangelia (Lk 12,35nn) byli věřící, s hořícími lampami v rukou, podobni
lidem, kteří očekávají Pána, až znovu přijde, aby je nalezl, jak bdí, a přivedl je
ke svému stolu.
      

Zmrtvýchvstání Páně – den velikonoční slavnosti

Pán skutečně vstal z mrtvých.  Aleluja.
Jemu buď sláva a  vláda na věčné časy.

Modlitba:
Bože, tvůj jednorozený Syn slavně přemohl smrt a otevřel nám nebe; pro-
síme tě:  dej,  ať ve světle jeho vzkříšení vstaneme k novému životu,  a
obnov nás svým Duchem, abychom směřovali k tobě do nebeské slávy.
 

Doba velikonoční

Slavení velikonoc pokračuje v době velikonoční. Tato posvátná doba padesáti
dnů od neděle Zmrtvýchvstání Páně do neděle Seslání Ducha svatého se slaví
s radostným jásotem jako jeden sváteční den, jako "velký den Páně". O neděli
Seslání Ducha svatého si připomínáme dar Ducha svatého apoštolům, první
počátky církve a začátek jejího poslání ke všem národům.
Od neděle Zmrtvýchvstání Páně až do neděle Seslání Ducha svatého se místo
"Anděl Páně..." modlíme "Vesel se, nebes Královno…"

-------------------------------------------------
Požehnané velikonoční svátky!
-------------------------------------------------
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