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FARN Í Z PRAVODAJ
pro farnosti

ernilov, Lib ice,

eské Mezi

í a

íbuz
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Duben 2009
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z vý in nebe radost zní,
jásá zem , mo e s ní,
e po k i Pán z hrobu vstal
a smrtelník m ití dal.
Vrací se milostivý as,
den spásy zjevuje se zas,
v n m Beránkovou krví sv t
tmy zbaven, zá í jako kv t.
Proto tu ob t b lostnou
ct me v dy s myslí radostnou
my, od ní tolik poct ni,
dy v echno dobré plyne z ní.

Bohoslu by
ernilov:
v ned li v 9.30 hod.
ve st edu a v pátek v 18.00 hod. (krom 10.4.)
první sobotu - 4.4. v 8.00 hod.
na Zelený tvrtek 9.4. v 18.30 hod.
na Velký pátek 10.4. v 18.30 hod.
na Bílou sobotu 11.4. ve 20.00 hod.

Lib ice:
ka dou sobotu v 18.00 hod. (krom 11.4.)
na velikono ní pond lí 13.4. v 8.00 hod.

eské Mezi

í:

v ned li v 8.00 hod.
ve tvrtek v 18.00 hod. (krom 9.4.)
na Zelený tvrtek 9.4. v 17.00 hod.
na Velký pátek 10.4. v 17.00 hod.

íbuz:
v ned li v 11.00 hod.
na Bílou sobotu 11.4. v 18.00 hod.

Rohenice:
druhá ned le v m síci

v ned li 12.4. ve 14.00 hod.

-----

Králova Lhota:

Duben v liturgickém roce

v ned li 5.4. ve 14.00 hod.

Doba postní a doba velikono ní

Slavnosti a svátky :
- ned le 5. dubna - Kv tná (pa ijová) ned le;
- velikono ní triduum: Zelený tvrtek, Velký pátek, Bílá sobota
- ned le 12. dubna - slavnost Zmrtvýchvstání Pán ;
- tvrtek 23. dubna - svátek sv. Vojt cha, biskupa a mu edníka;
- sobota 25. dubna - svátek sv. Marka, evangelisty;
- st eda 29. dubna - svátek sv. Kate iny Sienské, panny a u itelky církve,
patronky Evropy.

první ned le v m síci

Výrava:
poslední pond lí v m síci

v pond lí 27.4. v 18.00 hod.

----Svátost smí ení
V eském Mezi í, ernilov , íbuzi a Lib icích a ve filiálních kostelích je mo né p ijmout svátost smí ení p ed ka dou m í svatou (s ohledem na za átek bohoslu eb). Ke svátosti smí ení jen t eba se p ipravit; ke zpytování sv domí poslou í
nap . Kancionál.

Zpovídání p ed Velikonocemi
- sobota 4. dubna:

ernilov: 8.30 - 10.00 hod.
eské Mezi í: 13.30 - 15.00 hod.

Smr ov
Ve tvrtek 16. dubna se kn í královéhradeckého vikariátu sejdou na fa e v ernilov a nav tíví vikariátní poutní místo ve Smr ov a následn si prohlédnou kapli
ve Smi icích (mo no p idat se k prohlídce).

eské Mezi
Pobo nost k

ové cesty

ve Smr ov u kapli ky
na Velký pátek 10.4. v 15.00 hod.

----Z diecéze a farností
Zelený tvrtek 9. dubna
V katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové bude od 9.30 hod. koncelebrovaná
e svatá, p i ní budou posv ceny liturgické oleje (k mo, olej katechumen a
olej nemocných) a kn í obnoví své kn ské sliby.

Dialog o zm nách v diecézi
Dotazy i námitky k chodu diecéze a rozhodnutím biskupství je mo né zasílat na
biskupství elektronicky i po tou. Shromá
né podn ty budou zodpov zeny a
prezentovány formou diskusního rozhovoru na internetových stránkách www.diecezehk.cz a v asopisu IKD. Diskuse by se m la týkat zejména fondu solidarity,
Nového Adalbertina a slu ování farností.

Sbírky:
- na Kv tnou ned li 5. dubna bude sbírka na plo né poji ní diecéze;
- na 3. ned li velikono ní 26. dubna bude celostátní sbírka na pokrytí náklad
náv vy Svatého Otce Benedikta XVI. v na í vlasti.

Diecézní setkání mláde e
se uskute ní v sobotu 4. dubna v Hradci Králové. Motto: Máme nad ji v ivém
Bohu. (1 Tim 4,10) Za átek v 9.00 hod. v budov Filharmonie. Program: katecheze, tématické a diskusní skupiny, workshopy, sport, p íle itost ke svátosti smí ení,
v 15.00 hod. m e sv. v katedrále, p edpokládaný záv r v 16.30 hod. Ur eno pro
mláde od 14 let. Modlíme se za na i mláde - viz modlitba na zadní stran zpravodaje.

í

Ve tvrtek 19. b ezna se konalo spole né zasedání ekonomické a pastora ní rady: ER a PR byla informována o hospoda ení farnosti za minulý rok, o fondu solidarity a p ísp vcích z farnosti, ER projednala zále itosti týkající se pozemk ; dal í
zále itosti: náv va generálního viká e na fa e, podané ádosti o dotace na opravy - okna na fa e v M, st echa kostela v Rohenicích, varhany v K. Lhot , p ísp vky od obcí, velikono ní ob ady - Zel. t a Vel. Pá v 17.00 hod., výsledky T íkrálové
sbírky, opravy na kostele a fa e, vyu ování nábo enství, dialog s biskupstvím - inf.
na internetu, sbírka na kv tiny.

----Týden modliteb za mláde
Mladí pro církev - církev pro mladé
29.3. - 4.4. 2009

MODLITBA ZA MLÁDE
Pane Je i,
s apo tolem Pavlem T prosíme
za v echny mladé lidi.
stále nalézají pochopení a p ijetí v Tvé církvi.
Dej se jim poznat jako Ten,
kdo miluje v echny lidi bez rozdílu.
Za ehni v jejich srdcích touhu slou it Ti
a nasazovat se pro
ení Tvého království.
Posílej jim do cesty takové pr vodce ivotem,
kte í je povedou správným sm rem.
dej jim odvahu a vytrvalost
k ivotu podle Tvé v le.
Amen.

íbuz
Ve tvrtek 26. února se konalo zasedání ekonomické rady. ER byla informována
o výsledcích hospoda ení farnosti za minulý rok dle výkazu a jednala o dal ích
ekonomických zále itostech farnosti i v souvislosti se zm nou ve financování a
uskute ování solidarity v diecézi.
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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

