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Duben 2013
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Ten, který vzkřísil Pána Ježíše
vzkřísí s Ježíšem i nás.

(2 Kor 4,14)

       Bože, Otče náš,
       děkujeme Ti za Tvou velikou lásku.
       Pro naši záchranu jsi obětoval 
       svého jednorozeného Syna.
       Ježíši Kriste,
       na Golgotě jsi umíral za naše hříchy.
       Ty, bez hříchu, Beránek Boží,
       jsi proléval svoji krev, abys nás očistil.
       Vstal jsi však z hrobu.
       Zvítězil jsi nad smrtí a svým činem lásky 
       jsi nám vydobyl odpuštění, smíření s Otcem v nebi 
       a nový život ve svobodě dětí Božích!
       Otevřel jsi nám dveře do svého nebeského království.
       Přijmi naši velikou chválu a dík.
       Amen. (z BTM) 

Duben v liturgickém roce
velikonoční doba

Slavnosti a svátky:
- pondělí 8. dubna - slavnost Zvěstování Páně;
- úterý 23. dubna - svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka;
- čtvrtek 25. dubna - svátek sv. Marka, evangelisty;
- pondělí 29. dubna - svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky

  církve, patronky Evropy.

Bohoslužby

Černilov:
v neděli v 8.30 hod.

ve středu a v pátek v 18.00 hod. 
v pondělí 1.4. v 8.30 hod.

první sobotu - 6.4. v 8.00 hod.
v pondělí 8.4. v 18.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 18.00 hod.

Výrava:
(poslední pondělí v měsíci)

v pondělí 29. dubna v 18.00 hod.

-----
Svátost smíření

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

Z diecéze a farností

Diecézní ministrantské setkání
- ve dnech 12 - 14. dubna v Přibyslavi, pro ministranty od 6 do 15 let; z 
HK je zajištěn společný odjezd vlakem, přihlášky do 5.4.

Diecézní svatovojtěšská pouť
za povolání ke kněžství a zasvěcenému životu - v sobotu 27. dubna v 
Libici nad Cidlinou; v 10.00 hod. v kostele sv. Vojtěcha mše sv. (Mons. 
Jan Vokál), modlitba na slavníkovském hradišti.

Sbírka na bohoslovce
- v neděli 21. dubna.



Černilov
- v pátek 26. dubna v 19.30 hod. v KSD přednáška  Radima Žárského a 
Petra Hanče o komunitě bratří z Taizé; vstupné 40,- Kč.

Rok víry
Z Katechismu katolické církve:

Stvořením světa a člověka vydal Bůh první a všeobecné svědectví o 
své  všemohoucí  lásce  i  o  své  moudrosti  a  první  zvěst  o  svém 
dobrotivém plánu, který vrcholí v novém stvoření v Kristu.
I když dílo stvoření je přičítáno zvláště Otci, je stejně pravdou víry, že 
Otec,  Syn  a  Duch  svatý  jsou  jediným a  nerozdílným principem 
stvoření.
Bůh sám stvořil vesmír svobodně, přímo a bez jakékoliv pomoci.
Žádný z tvorů nemá nekonečnou moc, která je nezbytná ke „stvoření“ 
ve vlastním slova smyslu, to znamená vytvořit něco, co neexistovalo, a 
dát tomu bytí (povolat k existenci z „ničeho“).
Bůh stvořil svět, aby ukázal a sdělil svou slávu. Aby jeho tvorové 
měli účast na jeho pravdě, na jeho dobrotě, na jeho kráse: je to tedy 
sláva, pro niž je Bůh stvořil.
Bůh, který stvořil vesmír, jej uchovává v existenci svým Slovem, což je 
Syn, který „všechno udržuje svým mocným slovem“ (Žid 1,3), a skrze 
Ducha Stvořitele, který dává život.
Boží prozřetelnost spočívá v záměrech, kterými Bůh s  moudrostí a 
láskou vede všechny tvory k jejich konečnému cíli.
Kristus nás vybízí k  synovské odevzdanosti v prozřetelnost našeho 
nebeského Otce a apoštol svatý Petr mu přisvědčuje: Na Boha „hoďte 
všechnu svou starost, vždyť jemu na vás záleží“ ( Petr 5,7).
Boží prozřetelnost působí také skrze činnost tvorů. Bůh dává lidským 
bytostem možnost svobodně spolupracovat na svých plánech.
To, že Bůh  dopouští fyzické i mravní zlo, zůstává tajemstvím, které 
Bůh  osvětluje  ve  svém  Synu,  Ježíši  Kristu,  který  zemřel  a  vstal  z 
mrtvých, aby přemohl zlo. Víra nám dává jistotu, že Bůh by nedopustil 
zlo, kdyby ze samého zla nevytěžil dobro, a to cestami, které poznáme 
plně až ve věčném životě.

Andělé jsou duchoví  tvorové,  kteří  neustále  oslavují  Boha a  slouží 
jeho  spásným  plánům,  které  má  vzhledem  k  jiným  tvorům:  „Andělé 
spolupracují na všem, co je nám k dobru“ (sv. Tomáš Akvinský).
Andělé  obklopují  Krista,  svého  Pána.  Slouží  mu  především  při 
naplňování jeho poslání spasit všechny lidi.

Církev uctívá anděly, kteří jí pomáhají na pozemské pouti a kteří chrání 
každou lidskou bytost.
Bůh chtěl rozmanitost svých tvorů, jejich vlastní dobro, jejich vzájemnou 
závislost a jejich řád. Všechny  hmotné tvory  určil  k dobru lidského 
pokolení. Člověk a skrze něho celé stvoření je určeno k Boží slávě.
Respektovat  zákony vepsané  do  stvoření  a  vztahy  vyplývající  z 
přirozenosti věcí je zásadou moudrosti a základem morálky.

„Člověka jsi stvořil k svému obrazu a svěřil jsi mu celý svět, aby vládl 
nade  vším  tvorstvem  a  sloužil  jedině  tobě,  svému  Stvořiteli“  (IV. 
eucharistická modlitba).
Člověk je předurčen, aby věrně napodobil obraz Božího Syna, jenž se 
stal  člověkem, „obraz neviditelného Boha“ (Kol 1,15),  aby Kristus byl 
první z mnoha bratří a sester.
Člověk je jednota duše a těla. Učení víry dosvědčuje, že duchová a 
nesmrtelná duše je stvořena přímo Bohem.
Bůh však nestvořil  člověka osamoceného; od počátku  „jako muže a 
ženu je stvořil“ (Dn 1,27). Jejich spojením vzniká první forma osobního 
společenství.
Zjevení nám dává poznat stav původní svatosti a spravedlnosti muže i 
ženy  před  hříchem.  Štěstí  jejich  života  v  ráji  vyplývalo  z  jejich 
přátelství s Bohem.

------
A dnes v nás Kristus vzkříšený
žije svým Svatým Duchem.
Spolu s námi se raduje. Dnes, zítra, stále...
Jeho podivuhodná přítomnost je zde.
Někdo ji vnímá, jinému je skryta.
Jako bychom slyšeli Kristova slova:
„Nevíš, že jsem u tebe a že Duch Svatý žije v tobě?
Nikdy tě neopustím. Nikdy.“

(Roger Schutz – z Fermenta 4/2013)
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Požehnané velikonoční svátky !
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