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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Duben 2021
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       Všechno lidské pokolení,
       hleď vždy v paměti míti,
       že Kristovo umučení
       má ti k spasení býti.

           Hle, Kristus, Beránek tichý,
           ráčil smrt podstoupiti,
           chtěje Bohu za tvé hříchy
           zadostiučiniti.

       Těžké muky trpět zvolil
       pro nehodné hříšníky,
       pro nás krev na kříži prolil,
       jsa Bůh a Pán veliký.

           Mezi vinnými nevinný
           ohavnou smrt podstoupil,
           aby shladil naše viny
           a nás hříšné vykoupil.

(hymnus DMC na Velký pátek)

Duben v liturgickém roce
velikonoční triduum, doba velikonoční

Slavnosti a svátky:
- čtvrtek 1. dubna - Zelený čtvrtek;
- pátek 2. dubna - Velký pátek;
- sobota 3. dubna - Bílá sobota;
- neděle 4. dubna - slavnost Zmrtvýchvstání Páně;
- pátek 23. dubna - svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka;
- čtvrtek 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.

 ve čtvrtek 1. 4. v 18.00 hod.
v sobotu 3. 4. - v 19.30 hod.
v pondělí 5. 4. - v 8.30 hod.

Číbuz:

v neděli v 10.00 hod.
na Bílou sobotu 3. 4. - v 17.00 hod.

Libřice:

v sobotu v 18.00 hod. (kromě 3. 4.)
v neděli 4. 4. - ve 14.00 hod.

Výrava:
poslední pondělí v měsíci

v pondělí 26.4. - v 18.00 hod.

-----
Svátost smíření

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

Velikonoční bohoslužby – souhrn:

Zelený čtvrtek: Černilov - 18.00 hod.
Velký pátek:      Černilov - 18.00 hod.
Bílá sobota (vigilie Zmrtvýchvstání Páně):        
                            Číbuz - 17.00 hod., Černilov - 19.30 hod.
Neděle Zmrtvýchvstání Páně: Černilov - 8.30 hod., Číbuz - 10.00 hod.

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



Na základě vládních omezení počtu účastníků bohoslužeb
je třeba se na sváteční a nedělní bohoslužby 

v Černilově a Číbuzi zapsat.

-----
Všichni, kdo se účastní velikonočních obřadů a ostatních bohoslužeb,

užívají respirátor FFP2 či ekvivalentní ochranu; 
sejmou jej pouze v okamžiku přijetí Eucharistie. 

Předepsaná ochrana úst a nosu je důležitá zejména v okamžiku,
kdy dotyčný hovoří nebo čte.

-----
Svatý stolec pro posílení jednoty diecéze letos doporučuje věřícím,

kteří se nemohou osobně zúčastnit bohoslužby,
aby se připojili prostřednictvím sdělovacích prostředků

především k liturgickým oslavám Tridua slaveným diecézním biskupem.
V naší katedrále Svatého Ducha 

se jedná o přenos následujících třech bohoslužeb: 
1) Mše na památku Večeře Páně (Zelený čtvrtek) v 18:00 hod.;

2) Obřady Velkého pátku v 15:00 hod.;
3) Vigilie Zmrtvýchvstání Páně (Bílá sobota) v 19.30 hod.

Bližší informace budou včas zveřejněny na www.bihk.cz.

-----
Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021

Bratři a sestry,
27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti
lety. Tak jako minule, i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti k
náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná.
Z pohledu katolické církve je příslušnost k církvi dána křtem. Katolík je
ten,  kdo byl  v církvi  katolické pokřtěn, a tato skutečnost  byla zazna-
menána do církevních matrik. Za posledních sto let prošla evidence ná-
boženského vyznání a příslušnosti k církvi několika změnami, a nyní je-
dobrovolná. Česká biskupská konference v roce 2020 publikovala sta-
tistický údaj, akceptovaný odbornou veřejností, který říká, že v České
republice je v současnosti pokřtěno v katolické církvi 4,591 mil. obyva-
tel, tedy 43 % obyvatelstva.
Přesto je třeba se ke své církvi přihlásit i při sčítání lidu. Proto Vás vy-
zýváme, abyste vyplnili údaj v kolonce B10 tak, že zaškrtnete text: Věří-
cí – hlásící se k církvi, a pod tím napsali buď Římskokatolická církev,
nebo Řeckokatolická církev podle toho, které církve jste členem.
Možná si řeknete, že to není důležité, ale opak je pravdou. Čím méně
katolíků se ke své církvi přihlásí, tím menší bude církev v očích státu.

http://www.bihk.cz/


Stane se méně významným partnerem, s nímž se méně počítá a jehož
hlas bude méně slyšet.  Z minulého sčítání víme, že i  když se téměř
polovina obyvatel rozhodla na tuto otázku neodpovědět,  státní úřady,
média i společenské vědy číslo ze sčítání (1,082 mil.)  považovaly za
počet věřících či katolíků. Kolik dalších věřících a katolíků zůstalo ukryto
v oné mlčících polovině sčítaných, se už nikdy nedozvíme.
Proti  sčítání  může být  mnoho námitek.  Jednou z nich je  i  názor,  že
církev je zkažená a zdiskreditovaná, a proto si nezaslouží, abych se k
ní přihlásil. Ano, lidská stránka církve nemusí být pro každého přitažlivá,
ale nepřestává být společenstvím více či méně hříšných lidí kolem Kris-
ta. Církev potřebuje obnovu stále, ale tím, že se od ní distancujeme, jí
nepomůžeme. Přihlasme se k ní a pak se snažme především úsilím o
vlastní svatost o její lepší kredit.
Pamatujme taky na Ježíšův příslib: Ke každému, kdo se ke mně přizná
před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi (Mt 10, 32).
Ještě jednou prosíme: přijměte výzvu vyslovit se ve sčítání lidu. Dejme
najevo, že jsme katolíci. Řekněme společnosti: Počítejte s námi.
Ze srdce vám žehnají                        biskupové Čech, Moravy a Slezska

Z diecéze a farností
Sbírka
na kněžský seminář a formaci bohoslovců bude v neděli 25. dubna.

Sbírky pro farnost
Přispívat je možné nejen do misky v kostele, ale také bezhotovostně
převodem  na  účet  farnosti  (Černilov a  Libřice –  číslo  účtu:
1082715329/0800, Číbuz – číslo účtu: 1082448339/0800).
Také do celodiecézních sbírek je možné přispět bezhotovostně – po-
drobné informace jsou v letošním farním lednovém a únorovém zpravo-
daji a na vývěsce v kostele.

Katecheze pro děti
probíhají v našich farnostech pravidelně v pátek od 18 hod., od loňské-
ho roku pouze přes internet. Odkaz na připojení je zájemcům posílán e-
mailem.

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