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pro farnosti Černilov, Libřice a Číbuz
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Březen 2015
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Už nadešel čas milosti
a svatopostní střídmosti,

ta uzdravit má jako lék
náš nemocný a smutný svět.

Den naší spásy přichází
s jasem, jenž z Krista vychází,

kdy srdce hříchem zraněné
postem se k Bohu pozvedne.

Dej, Bože, ať půst držíme
a myslí, tělem střídmí jsme,

než projdem žitím pozemským
k velikonocům nebeským.

(z CMK – Nunc tempus acceptábile)

Březen v liturgickém roce
doba postní

Slavnosti a svátky:
- čtvrtek 19. března - slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie;
- středa 25. března - slavnost Zvěstování Páně;
- neděle 29. března - Květná (pašijová) neděle.



Bohoslužby

Černilov:
v neděli v 8.30 hod.

ve středu (kromě 18.3.) v 17.00 hod.
v pátek v 17.00 hod. 

první sobotu - 7.3. v 8.00 hod.
ve čtvrtek 19.3. v 17.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 17.00 hod.

Výrava:
poslední pondělí v měsíci

v pondělí 30.3. - v 18.00 hod.

-----
Svátost smíření

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

Zpovídání před Velikonocemi
- v sobotu 28. března v Černilově od 8.30 do 11.00 hod.

Pobožnosti křížové cesty
v postní době

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

-------------------------------------------------------------------------------
Postní praxe byla v různých dobách různá,

ale má jeden společný rys:
ochotu uznat svůj hřích a snažit se jej napravit.

             (Josef Bradáč)
-------------------------------------------------------------------------------



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Půst 
znamená vytvořit prostor pro lásku,

a proto vyhlašuje boj všem jejím parazitům.
(z kalendáře MP)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Postní almužna
(z plakátu HK diecéze)

MODLITBA, PŮST, ALMUŽNA 

Postní  doba je  obdobím  přípravy  na  co  nejplnější  prožití  událostí 
Velikonoc,  základního  kamene  naší  víry  a  naděje.  V  tomto  období 
obzvláště prohlubujeme svůj vztah k Bohu, bližním a k sobě samému 
skrze modlitbu, půst a konání dobrých skutků. Půst je duší modlitby a 
milosrdenství je životem postu. 

„Kdo se modlí,  ať se postí.  Kdo se postí,  ať  je milosrdný.  Kdo chce  
nalézt Boží srdce otevřené, ať nezavírá svoje před tím, kdo jej prosí,“ 
říká sv. Petr Chrysolog. 

Postní  doba  je  tedy  příležitostí  vrátit  se  ke staré  postní  praxi,  která 
pomáhá bezvýhradně otevřít srdce lásce k Bohu a bližním. A k tomu 
nám může napomoci také Postní almužna. 
Postní  almužna je  výrazem  našeho  odhodlání  měnit  sami  sebe 
prostřednictvím pomoci druhým. Je mnoho možností, jak se můžeme 
zříci něčeho, pro nás příjemného, ve prospěch druhých. Ke staré tradici 
Církve patří sbírky pro chudé z toho, co jsme si sami odřekli. 
Je mnoho způsobů, jak se uskromnit ve svých potřebách a prospět tím 
nejenom druhým, ale také sami sobě. 
Peníze  budou  použity  na  některý  konkrétní  charitativní  úmysl 
realizovaný  farností  nebo  ve  spolupráci  s  Charitou,či  na  obecnou 
podporu charitního díla Církve. 
------------------------------------------

Získané finanční prostředky budou použity na projekt Adopce na dálku 
(farnost Černilov).
www.postnialmuzna.cz  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Slzy opravdové lítosti
jsou pro naše srdce životodárné

jako pro zemi déšť:
bez nich se srdce zatvrzuje.

(z kalendáře MP)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

http://www.postnialmuzna.cz/


Z diecéze a farností
24 hodin s Bohem
-  v  pátek  13.  a  v  sobotu  14.  března.  Program  v  Hradci  Králové  u 
Božského  Srdce  Páně  na  Pražském  Předměstí:  Pá  17.30  mše  sv., 
svátost smíření, adorace do 22.00, So 6-17.30 svátost smíření a mimo 
mši sv. adorace, 8 a 17.30 mše sv.

Diecézní setkání mládeže
se bude konat v sobotu 28. března v Hradci Králové. Zahájení v 9.00 
hod.  ve  Filharmonii;  v  15.00  hod.  mše  sv.  v  katedrále;  polední 
občerstvení zajištěno; příspěvek dobrovolný; zváni jsou mladí lidé od 14 
let; informace na www.bihk.cz .

Výsledky sbírky Svatopetrský haléř:
Černilov – 2.600,- Kč, Číbuz – 1.850,- Kč, Libřice 700,- Kč.

Sbírka na pojištění diecéze
se bude konat po celé diecézi v neděli 22. března.

Číbuz
V loňském roce byla provedena oprava části střechy kostela, náklady 
byly 285 tis. Kč. Letos se plánuje oprava věže - s ohledem na finanční 
prostředky - buď celková nebo na etapy.

Národní eucharistický kongres
Téma na březen: Eucharistie a solidarita:
- adorace v pátek 6. 3. po mši sv.; 
- homilie v neděli 8. a 15. 3.

-----------------------------------------------------------
Rány zvenčí člověka neponičí tolik

jako neodpuštění a hořkost, když jim dovolíme, 
aby nás uvěznily ve vlastním srdci.

-----
|Nezapomínejme na to, 

že Bůh se nikdy neunaví odpouštěním;
to my se unavíme o odpuštění prosit!“ (papež František)

(z katol. kalendáře )

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