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Postní doba
(z Misálu

na neděle a význačné dny liturgického roku)

Naše účast na Božím životě začíná při křtu.Křest nás přivtěluje ke Kris-
tu a začínáme žít ve spojení s ním.

Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k
větší  soustředěnosti,  sebeovládání,  kajícnosti  a smírnému odčiňování
hříchů.

Křesťan konající pokání za hříchy se připodobňuje Kristu, který obětoval
svůj život jako výkupné za hříchy všech lidí.

Přivtělením ke Kristu jsou křesťané spojeni v jedno společenství, takže
svatost  jednoho  je  dobrodiním i  pro  ostatní  a  hřích  jednoho  škodí  i
druhým. Opravdové pokání nese tedy s sebou vždy i smíření s bratřími.

V 5. století začínal čtyřicetidenní půst na 1. neděli postní. Protože však
křesťané nikdy nepočítali neděli jako postní den, byly před tuto neděli
brzy přidány další čtyři dny.
Dnes začíná postní doba na Popeleční středu a končí na Zelený čtvrtek
před večerní mší na památku Večeře Páně.   

Březen v liturgickém roce
doba postní (od 2. března)

Slavnosti a svátky:

- středa 2. března – POPELEČNÍ STŘEDA;
- sobota 19. března - slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie;
- pátek 25. března - slavnost Zvěstování Páně.



Bohoslužby

Černilov:

v neděli v 8.30 hod.
ve středu v 17.00 hod. (30. 3. v 18.00 hod.)

v pátek v 17.00 hod.
první sobotu – 5. 3. v 8.00 hod.

v sobotu 19. 3. v 8.00 hod.

Číbuz:

v neděli v 10.00 hod.

Libřice:

v sobotu v 17.00 hod.

Výrava:
poslední pondělí v měsíci

v pondělí 28. 3. - v 18.00 hod.

-----
Svátost smíření

Svátost smíření je možné přijmout před každou mší svatou. K přípravě
na tuto svátost poslouží např. Kancionál.
Zde nalezneme informace o samotné svátosti, jejích částech a liturgii;
zpytování svědomí pro dospělé a zrcadlo svědomí - podle Desatera, - k
prohloubení  duchovního života;  zpytování  svědomí pro mladší  děti  a
zpytování svědomí pro starší děti a dospívající.

Pobožnosti křížové cesty

ve Smržově u kapličky
- každý pátek v 16.30 hod. 

Popeleční středa

Je den přísného postu – zdrženlivosti od masa (zavazuje od 14 let) a
újmy v jídle (od 18 do 60 let). 



Z diecéze a farností

Výsledky sbírky Svatopetrský haléř
z neděle 24. února:
Černilov – 3 350,- Kč, Číbuz – 3 200,- Kč, Libřice 1 100,- Kč.

Celostátní sbírka
na podporu pastorace mládeže - v neděli 13. března.

Centrum pro rodinu
nabízí přednášky spojené se zamyšlením v páru na téma Účast manže-
lů na Kristově lásce. Bližší informace na plakátku nebo na stránkách
Biskupství královéhradeckého v sekci Centra pro rodinu:
www.bihk.cz/biskupstvi/centrum-pro-rodinu/tajemstvi-lidske-lasky .

Černilov
V postní době ve dnech 3. - 30. března 2022 pořádá farnost Černilov a 
Knihovna Černilov Sbírku potravin a drogerie pro lidi v nouzi.
Sběrná místa: 
knihovna (Černilov 310): Po, St, Čt 13 – 17 hod., Pá 8 – 12 hod.; 
Javůrkovi (Černilov 312): Út, Čt 18 – 18.30 hod., So 18 – 19.30 hod., 
Ne 10 -11 a 19 – 19.30 hod.

Seminář o evangelizaci
- 12. března 2022 od 9.00 hod. v Novém Adalbertinu v Hradci Králové.
www.bihk.cz/evangelizace . 

Z Prohlášení České biskupské konference
k aktuální situaci na Ukrajině z 24. února 2022:
„Čeští  a  moravští  biskupové  jednoznačně  odsuzují  ruskou  agresi  na
Ukrajinu a vyjadřují svou plnou podporu Ukrajině.
… a vyhlašují kostelní sbírku, která bude tuto neděli věnována na po-
moc Ukrajině.
Připojují se k výzvě papeže Františka a prosí, aby v den Popeleční stře-
dy věřící nabídli své posty a modlitby za Ukrajinu.
www.cirkev.cz 

Studentský velehrad
celostátní setkání vysokoškoláků na Velehradě 5 – 8. 5. 2022.
Informace na: www.studentskyvelehrad.cz .

http://www.bihk.cz/biskupstvi/centrum-pro-rodinu/tajemstvi-lidske-lasky
http://www.studentskyvelehrad.cz/
http://www.cirkev.cz/
http://www.bihk.cz/evangelizace


Celostátní setkání mládeže
- v Hradci Králové 9 – 14. srpna 2022, pro mladé ve věku 14 – 26 let.
Informace a přihlášky: http://celostatnisetkanimladeze.cz/ . 

Svatý Bože,
dej, aby se mladí lidé dobře
připravili na své celostátní setkání.
Aby zakusili Tvou přítomnost
ve společenství a načerpali
inspiraci do každodenního života.
A nám všem dej sílu, abychom
byli Tvými svědky.
O to Tě s důvěrou prosíme
skrze Krista, našeho Pána.
Amen

Modlitby z Kancionálu
048A – Za nemocné
Bože, spáso věřících, vyslyš prosby za naše nemocné bratry a sestry. 
Mají účast na utrpení tvého Syna. Poskytni jim ve svém milosrdenství 
pomoc. Navrať jim zdraví, ať se s nimi můžeme radovat v tvé církvi 
z jejich uzdravení.

038 – Za trpící
Bože Otče, tvůj Syn ukázal, jaká síla je skryta v trpělivém snášení bo-
lestí, křížů a zkoušek. Prosíme tě za všechny trpící bratry a sestry kde-
koli na světě. Dej jim pocítit svou blízkost, útěchu a pomoc. Ať ti v ode-
vzdanosti do tvé vůle pomáhají obětí zachraňovat svět. Ať poznají, žes
je vyvolil mezi ty, které evangelium nazývá blahoslavenými.

Z Božího slova

Šest věcí Hospodin nenávidí a sedm jich má v ošklivosti:
Pyšný zrak a lživý jazyk, ruce, které prolévají nevinnou krev,
srdce strojící zločinné plány, nohy, které pospíchají za zlem,

falešného svědka, který roznáší pomluvy,
a toho, kdo seje svár mezi bratry.

(Přísloví 6,16-19)
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