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Z myšlenek Benedikta XVI.

l Půst je starobylá praktika pokání, která nám může 
pomáhat  při  umrtvování  našeho  egoismu  a  při 
otevírání srdce pro lásku k Bohu a k bližnímu.

l Postem a modlitbou dovolujeme Kristu, aby přišel 
nasytit  ten nejskutečnější  hlad,  který zakoušíme ve 
svém nitru - hlad a žízeň po Bohu.

l Odpustit někomu totiž ve skutečnosti znamená říci 
mu: Nechci, abys zemřel, ale abys žil, chci vždycky a 
jenom tvé dobro.

l Neseme-li v mysli a srdci Boží Slovo, pokud ono, 
vstoupí do našeho života, můžeme odrazit každý trik 
Pokušitele.

l Kristus  nevítězí  mečem,  nýbrž  křížem.  Vítězí 
překonáním nenávisti. Vítězí silou své větší lásky.

Březen v liturgickém roce
doba postní

Slavnosti a svátky:
- pondělí 19. března - slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie;
- pondělí 26. března – slavnost Zvěstování Páně.

Bohoslužby

Černilov:
v neděli v 8.30 hod.

ve středu a v pátek v 17.00 hod. 
po změně na letní čas - v 18.00 hod.

první sobotu - 3. 3. v 8.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 17.00 hod.

po změně na letní čas - v 18.00 hod.

Výrava:
 v pondělí 26. března - v 18.00 hod.

-----
Svátost smíření

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

Zpovídání před Velikonocemi:
- v sobotu 31. března: - v Černilově od 8.00 do 10.00 hod.;

  - v Číbuzi od 10.30 do 11.00 hod.
-----

Pobožnosti křížové cesty
  Černilov  –  v neděli ve 14.00 hod.
  Libřice     –  v sobotu po mši sv.
  Smržov    –  v pátek v 16.30 hod. u kapličky

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stvoř mi čisté srdce, Bože,
obnov ve mně ducha vytrvalosti.

(Žalm 51,12)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



 Z diecéze a farností

Diecézní setkání mládeže
se uskuteční 31. března 2012 v Hradci Králové. Začátek v 9.00 hod. ve 
Filharmonii (Eliščino nábřeží). V dopoledním programu bude katecheze, 
svědectví,  informace,  v  odpoledním  programu  témata  dle  výběru: 
vztahy,  přirozené  plánování  rodičovství,  hledání  životního  povolání, 
paliativní péče a další. V 15.00 hod. bude mše sv. v katedrále Svatého 
Ducha. Na setkání je zvána mládež od 14 let.

Sbírka na pojištění
Celodiecézní  kostelní  sbírka  na  pokrytí  nákladů  plošného  pojištění 
majetku farností diecéze se uskuteční v neděli 25. března.

Černilov
S ohledem na podmínky pro dotaci na opravu varhan v letošním roce 
farnost o opravě neuvažuje. 
Letos  se  podruhé  naše  farnost  připojí  k  akci  Noc  kostelů,  která  je 
naplánována na pátek 1. června.

Svátost biřmování
Kdo  z  dospělých  nebo  dospívajících  věřících  ještě  nepřijal  svátost 
biřmování a měl by zájem se na její přijetí připravit, ať se do 19. března 
přihlásí u faráře. Příprava na biřmování bude probíhat ve farnosti, přijetí 
svátosti bude v katedrále v Hradci Králové).

Týden modliteb za mládež
25. 3. - 1. 4. 2012

Pátý postní týden – týden před Květnou nedělí se chceme intenzivně 
modlit za mládež. Vytvořme společenství modlitby v duchu Světového 
dne  mládeže  v  Madridu,  který  máme zřejmě všichni  v  paměti.  Naši 
mladí  nás skvěle reprezentovali.  Bylo  jich 3250.  Nyní  se chystají  na 
setkání se svými biskupy a kněžími v diecézích před Květnou nedělí.
14. - 19. srpna se připravuje Celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad 
Sázavou.
Modlitba je projev důvěry k našemu nebeskému Otci  a známka naší 
živé a účinné starosti a péče o mladé. Myslete na své! A skrze ně a s 

nimi  rozšiřte  prosbu  o  požehnání  na  ty  ostatní!  To  je  katolický, 
všeobjímající rozměr modlitby. A to je vždy nová zkušenost víry.
                       (Mons. Jiří Paďour OFMCap., biskup českobudějovický,

                       biskup delegát ČBK pro mládež)

Mottem  5.  celostátního  setkání  mládeže  ve  Žďáru  n.  Sáz.  bude: 
Ovocem Ducha je láska, radost a pokoj...“ (Gal 5,22).

Modleme se společně za mladé lidi.
Mladí, modlete se společně za sebe navzájem.

Modlitba za Celostátní setkání mládeže

     Pane Ježíši Kriste,
     prosíme Tě za mladé lidi celého světa:
     chraň je před hříchem
     a daruj jim vytrvalost ve zkouškách.
     Kéž poznají své životní povolání
     a mají odvahu se pro ně velkoryse rozhodnout.

     Zvláště tě prosíme,
     požehnej všem, kteří se sejdou ve Žďáru nad Sázavou,
     aby přijali dary Ducha Svatého: lásku, radost a pokoj,
     a aby se tak stali věrohodnými svědky tvé lásky
     všude, kam je posíláš.

     Prosíme o to na přímluvu Tvé i naší maminky Marie:

     Zdrávas, Maria …
                                         (Texty převzaty z brožury Týden modliteb za mládež, 

         kterou vydala Sekce pro mládež ČBK, 2012)

--------------
Křest a biřmování jsou iniciačními svátostmi, jež křesťan může přijmout 
pouze jednou. Velice úzce spolu souvisí: svátostí biřmování pokračují 
pokřtění v cestě uvádění do křesťanského života. Biřmovanci přijímají 
dar  Ducha  Svatého,  který  je  dokonaleji  připodobňuje  Ježíši  Kristu  a 
zároveň jim dává sílu k osobnímu svědectví.            (z diecézního kalendáře 
2012)            

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