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Duben 2015
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Náš Pane, tys ten věčný král ...

Tys byl po zmrtvýchvstání svém
Otcovou slávou odměněn,
teď i my vírou žijeme,
že s tebou z mrtvých vstaneme.

Ježíši, každý tvor tě chval,
že vítězně jsi z hrobu vstal,
i Otce, Ducha milosti
ať věčně všechno tvorstvo ctí.
Amen.

               (z hymnu DMC)

Duben v liturgickém roce
Triduum a doba velikonoční

Slavnosti a svátky:
- čtvrtek 2. dubna - Zelený čtvrtek;
- pátek 3. dubna - Velký pátek;
- sobota 4. dubna - Bílá sobota;
- neděle 5. dubna - slavnost Zmrtvýchvstání Páně;
- čtvrtek 23. dubna - svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka;
- sobota 25. dubna - svátek sv. Marka, evangelisty;
- středa 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.
první sobota - mše sv. ráno není

Zelený čtvrtek, Velký pátek - v 18.00 hod.
Bílá sobota - ve 20.30 hod.

Pondělí velikonoční - v 8.30 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

Bílá sobota 4.4. - v 18.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 18.00 hod.

v neděli 5.4. - ve 14.00 hod.

Výrava:
poslední pondělí v měsíci

v pondělí 27.4. - v 18.00 hod.

(v květnu a červnu budou mše sv. 
každé pondělí v 18.00 hod.)

-----
Svátost smíření

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

Pobožnost křížové cesty
ve Smržově

na Velký pátek 3. dubna
v 15.00 hod.



Modlitba 
za Světový den   mládeže  

v Krakově 2016

     Bože, milosrdný Otče,
     který jsi zjevil ve svém Synu Ježíši Kristu 
     svou lásku
     a vylil jsi ji na nás v Duchu Svatém, Utěšiteli,
     svěřujeme ti dnes budoucnost světa 
     a každého člověka.

     Svěřujeme ti především mladé lidi 
     ze všech národů a jazyků.
     Veď je bezpečně po klikatých cestách 
     současného světa
     a dej jim milost plodného prožití 
     Světového dne mládeže v Krakově.

     Nebeský Otče,
     učiň z nás svědky tvého milosrdenství.
     Nauč nás přinášet víru pochybujícím,
     naději rezignovaným,
     lásku ochablým,

       odpuštění viníkům a radost smutným.

     Kéž se jiskra milosrdné lásky,
     kterou jsi v nás roznítil,
     stane ohněm přetvářejícím lidské srdce
     a obnovujícím tvář země.

     Svatá Maria, Matko milosrdenství, 
     oroduj za nás.
     Svatý Jane Pavle II., 
     oroduj za nás.



Z diecéze a farností

Svatovojtěšská pouť
se uskuteční v sobotu  25. dubna 2015 v  Libici nad Cidlinou: v 9.15 
hod.  adorace  v  kostele  sv.  Vojtěcha,  v  10.00  hod.  pontifikální 
koncelebrovaná  mše  sv.,  hlavním  celebrantem  bude  Mons.  Josef 
Kajnek, pomocný biskup královéhradecký, po mši sv. liturgický průvod s 
poutníky na Slavníkovské Hradiště.

Výsledky sbírky na pojištění diecéze:
Černilov – 2.400,- Kč, Číbuz – 1.111,- Kč, Libřice 430,- Kč.

Sbírka na bohoslovce
se bude konat po celé diecézi v neděli 26. dubna.

Černilov
- velkopáteční  pouť do Smržova v pátek  3. dubna 2015, odchod od 
kostela ve 13.45 hod. Křížová cesta ve Smržově u kapličky začíná v 
15.00 hod.

Národní eucharistický kongres
Téma na duben: Eucharistie a evangelizace:
- adorace v pátek 17. 4. po mši sv.; 
- homilie v neděli 19. 4.

------------------------------
Bůh, dárce pokoje, 

který vyvedl z mrtvých našeho Pána Ježíše, 
velikého pastýře ovcí 

- protože on zpečetil svou krví věčnou smlouvu -
ať vás zdokonalí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli, 
a nechť působí v nás, co je mu milé skrze Ježíše Krista. 

Jemu buď sláva na věčné věky. Amen.
(Žd 13,20-21)

-----------------------------------
Požehnané velikonoční svátky ! 
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