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FARN Í Z PRAVODAJ
pro farnosti

ernilov, Lib ice,

eské Mezi

í a

íbuz

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

erven 2009
úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú

Nejsv

í Trojice
(Hymnus)

Chvalme v ichni Hospodina,
jediného Pána Boha,
jen se v Trojici zjevuje,
jedinou podstatu maje.

Otec od v
z stává,
Syn v
v Otci p ebývá,
Duch svatý z obou vychází,
z jedné v le v srdce vchází.

Otci se moc p ipisuje,
Syn se Moudrostí jmenuje,
Duch svatý je T itelem,
jediný B h na ím Pánem.

Jako v lov ku rozdíl je,
rozum, v li, pam máme,
ale du e je jediná,
v podstat rozdílu nemá.

Otec v echny v ci stvo il
a Syn spasení zp sobil,
Duch svatý srdce obnovil,
jeden B h lov ka spasil.

Tak jest i v Bohu podobn ,
a to rozumu skryto je:
ve t ech osobách rozdílná
je B h bytost jen jediná.

Prosíme, Trojice svatá,
jediná je jsi podstata,
dej se nám vpravd poznati,
pomoz tvou v li konati.

----erven v liturgickém roce
Liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky :
- ned le 7. ervna - slavnost Nejsv
í Trojice;
- tvrtek 11. ervna - slavnost
la a Krve Pán - v na ich farnostem bude p eloena na ned li 14. kv tna;
- pátek 19. ervna - slavnost Nejsv
ího Srdce Je ova;
- st eda 24. ervna - slavnost Narození sv. Jana K titele;
- pond lí 29. ervna - slavnost sv. Petra a Pavla, apo tol .

Bohoslu by
ernilov:
v ned li v 9.30 hod.
ve st edu a v pátek v 18.00 hod.
první sobotu - 6.6. v 8.00 hod.

Lib ice:
ka dou sobotu v 18.00 hod.

eské Mezi

í:

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

íbuz:
v ned li v 11.00 hod.

Rohenice:
v ned li 28.6. ve 14.00 hod. - poutní slavnost

Králova Lhota:
v ned li 7.6. ve 14.00 hod.
v ned li 14.6. ve 14.00 hod. - s pr vodem

Výrava:
ka dé pond lí v 18.00 hod.
22.6. - titulární slavnost kostela

----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.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Usmí ení
je tím jediným klí em,
který znovu otvírá
dlouho zam ené dve e.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Modlitba

Z diecéze a farností

ke vzbuzení t í Bo ských ctností

Diecézní setkání senior a jejich p átel
se uskute ní v sobotu 13. ervna 2009 v Hradci Králové. Od 8.45 hod. mo nost
prohlídky kostela Nanebevzetí Panny Marie, v 9.30 hod. r enec, v 10.00 hod.
e svatá (arcibiskup Mons. Karel Ot ená ek a biskup Mons. Josef Kajnek), od
12.30 hod. p edná ky v Novém Adalbertinu, od 15.45 hod. koncert Ji ího Zmo ka.
Na akci jsou zváni jednotlivci i skupiny senior z farností.

Sbírka na pot eby diecéze
se uskute ní v ned li 7. ervna 2009. Od roku 2001 byla jedna polovina sbírky
rozd lována zp t do farností na pomoc r zným projekt m prost ednictvím Diecézního pastora ního fondu. V souvislosti se zavedením Fondu solidarity do lo ke zruení pastora ního fondu a zavedení nového zp sobu p ímé podpory (jedna polovina této sbírky) pastorace ve farnostech prost ednictvím vedoucích pastora ních
center.

Nový web o pape ské náv
Oficiální web, provozovaný eskou biskupskou konferencí ve spolupráci s p ípravným týmem náv vy, b í na adrese www.navstevapapeze.cz a klade si za cíl
informovat ve ejnost o této významné události i nabídnout praktické informace k
asti na setkáních se Svatým otcem.

Bohoslu by se Svatým otcem - odhad po tu ú astník
Brno - ned le 27. zá í 2009 v 10.00 hod.
Stará Boleslav - pond lí 28. zá í 2009 v 9.45 hod. - setkání s mláde í.
edpokládanou ú ast nahlaste na farním ú adu v ernilov do 5. ervna.

Víkend pro mláde HK vikariátu
se uskute ní ve dnech 12. - 14. ervna 2009 ve pindlerov Mlýn . Na programu
je výlet po Krkono ích, povídání P. Ji ího légra o Misijním díle d tí, hry, modlitba,...; ubytování: Eljon, p edpokládaná cena max. 600,- K ; p ihlá ky do 5.6.2009, informace u A. Polívkové.

----Modlitba ze slavnosti Nejsv

í Trojice:

Bo e Ot e, tys poslal sv tu svého Syna a svatého Ducha, a zjevils
tak lidem tajemství svého vnit ního ivota; dej nám, abychom toto tajemství v pravé ví e vyznávali, abychom hlásali jedinou v nou slávu a klan li se spole né svrchované moci jediného bo ství
ve t ech osobách.

-----

(z bro urky P ipravujeme se na náv vu
Svatého otce Benedikta XVI. v eské republice)

Trojjediný, v ný Bo e,
vyznávám, e jsi, e jsi v emohoucí a e jsi Láska.
Chci proto konat láskou napln né skutky,
aby moje víra byla ivá a m j ivot plodný.
Poznávám, e jsi mi dal ivot v d
e,
e ho nepromarním,
a já se o to chci ze v ech sil sna it.
Chci proto p ekonávat nevd k a k ivdy od druhých lidí,
nepropadat ho kosti a pocitu zklamání.
Vím, e podstatou ivota je ob .
Chci proto ít ob tav , ne sobecky p ijímat a hromadit,
ale
e rozdávat a slou it druhým.
Tou ím, Bo e, po plném ivot
a chci zachovávat Tvá p ikázání, která k n mu vedou.
Pomoz mi v tom, proto e to není v dy lehké.
Vlij mi víru, nad ji a lásku.
Prosím o to skrze Tvého Syna, Je e Krista, na eho Pána,
nebo on s Tebou v jednot Ducha Svatého
ije a kraluje po v echny v ky v
.
Amen.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Následuj mne (Mt 9,9), já jsem cesta, pravda a ivot (Jan 14,6).
Bez cesty nelze jít, bez pravdy není poznání a bez ivota se ne ije.
Já jsem cesta neporu itelná, pravda neomylná, ivot nekone ný.
Já jsem cesta nejp ím í, pravda nejvy í,
ivot pravý, ivot bla ený, ivot nestvo ený.
Setrvá -li na mé cest , pozná pravdu;
pravda t osvobodí a získá v ný ivot.
(Tomá Kempenský: Následování Krista)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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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

