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Kdo z víry v Boha žijeme,
s nadějí k věčnu spějeme,
z milosti lásky nejčistší
vzdávejme chválu Ježíši.
Vzývejme Krista, Otce s ním
i s jejich Duchem společným:
jediný Bože v Trojici,
svou mocí chraň nás, prosící. Amen.

----Ježíši, každý tvor tě chval,
že vítězně jsi z hrobu vstal,
i Otce, Ducha milosti
ať věčně všechno tvorstvo ctí. Amen.
(z postních a velikonočních hymnů DMC)

Duben v liturgickém roce
doba postní a velikonoční

Slavnosti a svátky:
- neděle 9. dubna - Květná (pašijová) neděle;
- čtvrtek 13. dubna - Zelený čtvrtek;
- pátek 14. dubna - Velký pátek;
- sobota 15. dubna - Bílá sobota;
- neděle 16. dubna - slavnost Zmrtvýchvstání Páně;
- úterý 25. dubna - svátek sv. Marka, evangelisty;
- sobota 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 sobotu - 1.4. v 8.00 hod.
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 15.4. - v 18.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 18.00 hod. (kromě 15.4.)
v neděli 16.4. - ve 14.00 hod.

Výrava:
poslední pondělí v měsíci

v pondělí 24.4. - 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 8. dubna v Černilově od 8.30 do 11.00 hod.

Pobožnosti křížové cesty
v postní době

Černilov – v neděli 2.4. ve 14.00 hod.
Smržov – v pátek 7.4. v 16.30 hod. u kapličky
na Velký pátek 14.4. v 15.00 hod.
Libřice – 1.4. po mši sv.

Z diecéze a farností
Výsledky sbírek:
- Svatopetrský haléř (26. února):
Černilov - 2.500,- Kč, Číbuz - 3.710,- Kč, Libřice - 590,- Kč.
- na pojištění diecéze (19. března):
Černilov - 2.750,- Kč, Číbuz - 961,- Kč, Libřice - 810,- Kč.

Týden modliteb za mládež
proběhne před Květnou nedělí 2. až 9. dubna; brožurka s modlitbami je
k dispozici na: tmm.signaly.cz .

Diecézní setkání mládeže
(pro mladé od 14 let) se bude konat v sobotu 8. dubna v Hradci
Králové; téma: Veliké věci mi učinil ten, který je mocný (Lk 1,49);
zahájení v 9.00 hod. ve Filharmonii; na programu je katecheze,
svědectví, přednášky, workshopy, sport; příležitost ke svátosti smíření,
adoraci a společné modlitbě růžence; zakončení v 15.00 hod. mší sv. v
katedrále; setkání doprovází diecézní kapela etc; příspěvek dobrovolný,
polední občerstvení zajištěno; informace na www.bihk.cz .

Sbírka - Jubileum Fatimy
- v neděli 9. dubna; sbírka je určena na finančním zajištění Národní
poutě do Fatimy, přímých přenosů televize Noe z Portugalska,
domácích programů v katedrálách a poutních místech a sympozií v
Hradci Králové a Koclířově.

Černilov
- velkopáteční pouť do Smržova v pátek 14. dubna; odchod od kostela
sv. Štěpána ve 13.45 hod.; křížová cesta ve Smržově u kapličky začíná
v 15.00 hod.

Svatovojtěšská pouť
- v sobotu 22. dubna v Libici nad Cidlinou; v 10 hodin v kostele sv.
Vojtěcha pontifikální koncelebrovaná mše sv., hlavní celebrant a kazatel
Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký; po mši sv. modlitební cesta
na Slavníkovské Hradiště.

Modlitba
za Celostátní setkání mládeže
v Olomouci
(www.olomouc2017.signaly.cz)

Dobrý Bože,
miluješ nás a pomáháš nám.
A i když se od Tebe často odvracíme,
Ty nás nikdy neopouštíš.
Poslal jsi nám svého Syna,
který nám opakuje:
„Nebojte se!“
Ukazuje, že přišel, aby nám umožnil
žít naplno a v radosti.
Prosíme Tě za všechny mladé lidi.
Dej jim svého Svatého Ducha,
aby se dobře připravili
a opravdově prožili
Celostátní setkání mládeže v Olomouci.
Prosíme, dej,
aby se s Tebou osobně setkali,
poznali, že Ti na nich záleží,
a dovolili, abys jim v životě pomáhal.
Ať jim radost z Tebe dává sílu
být v naší vlasti a v celém světě
solí a světlem.
Kéž může každý člověk zakusit
Tvoji dobrotu a pomoc.
Panno Maria, Pomocnice křesťanů,
oroduj za nás.
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