Bohoslu by
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FARN Í Z PRAVODAJ
pro farnosti

ernilov, Lib ice,

eské Mezi

í a

ernilov:
v ned li v 9.30 hod.
ve st edu a v pátek v 18.00 hod.
první sobotu - 5.4. v 8.00 hod.

íbuz
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Duben 2008

Lib ice:
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ka dou sobotu v 18.00 hod.

Chválit Boha

eské Mezi

Ptá se mne, jak to má za ídit, abys po celý den chválil Boha.
Uká i ti to.

íbuz:

d lá cokoliv, d lej to dob e a chválil jsi Boha.

v ned li v 11.00 hod.

Ka dá tvá píse je chválou Bo í.
K emu by pak byla innost jazyka, kdyby se tvé
srdce nepodílelo stejným zp sobem na této chvále?

Rohenice:
(druhou ned li v m síci)

v ned li 13.4. ve 14.00 hod.

Píse skon ila a ty jde ke stolu.
Varuj se nemírnosti a chválil jsi Boha.

Králova Lhota:
(první ned li v m síci)

v ned li 6.4. ve 14.00 hod.

Jde snad spát?
Nevstávej z lo e k patnému skutku a chválil jsi Boha.

Výrava:

Pracuje v zam stnání?
Varuj se záke ného podvodu a chválil jsi Boha.

(poslední pond lí v m síci)

v pond lí 31.3. v 17.00 hod.
v pond lí 28.4. v 18.00 hod.

Obd lává p du?
Neza ínej spory o meze a chválil jsi Boha.
Va e bezúhonné chování a jednání bu
jak po celý den CHVÁLIT BOHA.

í:

v ned li v 8.00 hod.
ve tvrtek v 18.00 hod.

-----

zp sobem,
(sv. Augustin)

Duben v liturgickém roce
velikono ní doba
Slavnosti a svátky :
- st eda 23. dubna - svátek sv. Vojt cha, biskupa a mu edníka;
- pátek 25. dubna - svátek sv. Marka, evangelisty;
- úterý 29. dubna - svátek sv. Kate iny Sienské, panny a u itelky církve,
patronky Evropy.

Svátost smí ení
V eském Mezi í, ernilov ,
ení p ed ka dou m í svatou.

íbuzi a Lib icích je mo né p ijmout svátost smí-
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Jestli e jsme s Kristem um eli, jsme p esv eni, e spolu s ním budeme také ít. Víme toti , e Kristus vzk ený z mrtvých u neumírá, smrt nad ním
nemá vládu. Kdy um el, um el h íchu jednou prov dy, a kdy ije, ije
pro Boha. Tak i vy se pova ujte za mrtvé h íchu, ale za ijící Bohu, kdy jste
spojeni s Kristem Je em.
ím 6,8-11)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Z diecéze a farností
Sobota 12. dubna
Diecézní ministrantské setkání v Ústí nad Orlicí.

Ned le Dobrého pastý e - 13. dubna
Den modliteb za kn ská a eholní povolání.
Sbírka na bohoslovce.

Sobota 26. dubna
Diecézní svatovojt ská pou v Libici nad Cidlinou.
i této p íle itosti pod kuje diecézní biskup Mons. Dominik Duka OP za dar 65 let
ivota a 10 let slu by v královéhradecké diecézi.
V 9.30 zahájení celoro ní novény za nová duchovní povolání, v 10.00 pr vod na
slavníkovské hradi , následn koncelebrovaná pontifikální bohoslu ba, hlavní
celebrant a kazatel Mons. Dominik Duka OP, 14.30 zakon ení pouti.

IX. setkání vysoko kolák
Velehrad 2. - 4. kv tna 2008, informace: www.studentsky.velehrad.cz

Diecézní centrum pro seniory
Den pro prarodi e a vnou ata - sobota 7. ervna 2008 v Kempu Country Vochtánka Pot tejn.

Svatá Hora
Duchovní programy v exerci ním dom , exercicie, setkání.
Informace: www.svata-hora.cz

Kn ské a jáhenské sv cení
Termíny:
- kn ské sv cení v sobotu 28. ervna a 20. zá í;
- jáhenské sv cení v ned li 6. ervence.

St edisko Eljon ve pindlerov Mlýn
Duchovní cvi ení pro dívky, duchovní obnova pro man elské páry, adventní víkend ticha.
Informace: www.eljon.cz

Setkání farních rad
ernilov (ER) - st eda 2. dubna v 19.00 hod. na fa e
eské Mezi í (ER+PR) - tvrtek 3. dubna po m i svaté.

etnictví farností
Farnosti spravované z ernilova vedou i letos jednoduché ú etnictví, pr
ný
stav je sledován a archivace dokument soust ed na ve farní kancelá i v ernilo, centráln je ú etnictví zpracováváno na biskupství vikariátními ú etními, na
které ka dá samostatná farnost p ispívá ástkou 1.000,- K . ro
. Farnosti eské
Mezi í, íbuz a Lib ice p ispívají krom toho je
farnosti ernilov za vyu ívání
farní kancelá e ástkou 5 resp. 4 tisíce korun ro
.
V celé diecézi je nyní 311 farností a samostatných duchovních správ, z nich 79
vede podvojné ú etnictví.

Modlitby
Pane,
vyburcuj nás, kdy t nepoznáváme,
proto e p ichází jinak, ne si p edstavujeme.
Vyburcuj nás, kdy t nesly íme,
proto e mluví jinak, ne jsme se u ili.
Vyburcuj nás, kdy pochybuje o tvých znameních,
proto e p sobí jinak, ne ekáme.

----Jako tvoji u edníci na cest do Emaus
také my jsme asto neschopni rozpoznat,
e jsi to ty, Kriste, kdo nás doprovází.
Jakmile se nám v ak otev ou o i,
porozumíme, es k nám mluvil,
i kdy jsme na tebe p edtím zapomn li.
ujeme ti, Pane,
i my chceme hledat spole
s tebou
jak milovat a jak odpou t.
Nezávisle na na ich pochybnostech,
ba i na í ví e,
jsi ty, Kriste, stále s námi:
Tvá láska ho í hluboko v na em srdci.
(Roger Schutz)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ímskokatolická farnost, 503 43 ernilov 1,
tel.: 731 604 603,
Farní zpravodaj (na ka dý m síc) - pro vnit ní pot ebu farností.

e-mail: rk.farnost@cernilov.cz
www.farnostcernilov.cz

