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pro farnosti Černilov, Libřice a Číbuz
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Duben 2022
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Hle, s králem průvod korouhví,
kříž vpředu tajemně se skví,
vždyť na něm v mukách s tělem pněl
našeho těla Stvořitel.

Buď, kříži, zdráv, všech naděje!
Když pašijový čas teď je,
rozhojni milost věřících
a hříšným odpusť každý hřích.

Trojice, zdroji milosti,
ať každý tvor tě s chválou ctí.
Spasené křížem tajemným
oblažuj věčně světlem svým. Amen.

(z hymnu DMC na Květnou neděli)

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

Slavnosti a svátky:

- neděle 10. dubna - Květná (pašijová) neděle;
- čtvrtek 14. dubna - Zelený čtvrtek;
- pátek 15. dubna - Velký pátek;
- sobota 16. dubna - Bílá sobota;
- neděle 17. dubna - slavnost Zmrtvýchvstání Páně;
- pondělí 25. dubna – svátek sv. Marka, evangelisty;
- pátek 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 – 2. 4. v 8.00 hod.
 ve čtvrtek 14. 4. v 18.00 hod.
v sobotu 16. 4. - ve 20.30 hod.
v pondělí 18. 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 16.4.)
v neděli 17. 4. - ve 14.00 hod.

Výrava:
poslední pondělí v měsíci

v pondělí 25. 4. mše sv. nebude
(oprava interiéru)

-----
Svátost smíření

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

Zpovídání před Velikonocemi
- v sobotu 9. dubna v Černilově od 9.00 do 11.00 hod.

Pobožnosti křížové cesty
ve Smržově u kapličky:

v pátek v 16.30 hod. 
na Velký pátek 15. 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 pro Ukrajinu
z neděle 27. února:
Černilov – 6.240,- Kč, Číbuz – 6.719,- Kč, Libřice – 1.000,- Kč.

Výsledky sbírky na mládež
z neděle 13. března:
Černilov – 1.205,- Kč, Číbuz – 1.370,- Kč, Libřice – 900,- Kč.

Sbírka na pojištění diecéze
- v neděli 10. dubna (Květná neděle).

Národní pochod pro život a rodinu
- v Praze v sobotu 30. dubna; informace na: www.pochodprozivot.cz .

Den s Charlesem de Foucauld
- v sobotu 7. května v Novém Adalbertinu v Hradci Králové (přednášky,
mše sv.); www.bihk.cz/pastorace rodin. 

Pouť rodin ke sv. Josefovi
- v neděli 8. května – Šediviny; 15.00 hod – mše sv. s požehnáním ro-
din; www.  bihk.cz/pastorace   rodin.

Duchovní obnova pro rozvedené
- Hora Matky Boží u Králík 3. – 5. června; www.bihk.cz/pastorace rodin
nebo www.klasterkraliky.cz .

Duchovní obnova pro manžele
- Hora Matky Boží u Králík 16. – 19. června; www.bihk.cz/pastorace ro-
din nebo www.klasterkraliky.cz .

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


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.

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

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. 
----------------------

Pož eh nané  v e l ik onoč n í  sv á tk y  !  
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