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Bohoslu by
ernilov:
v ned li v 8.30 hod.
ve st edu a v pátek v 18.00 hod.
v sobotu 1. a 8. kv tna v 8.00 hod.
ve tvrtek 13. kv tna v 18.00 hod.

Lib ice:

Seslání Ducha svatého
Modlitba:

Bo e, ty shroma uje svou církev ze v ech národ a posv cuje ji svým svatým Duchem; sesílej hojnost jeho dar
celému sv tu a spole enství v ících provázej p sobením
své milosti jako na po átku, kdy se za alo it tvé evangelium.

--Z Písma svatého:
(Gal 5, 22,26)

ka dou sobotu v 18.00 hod.

íbuz:
v ned li v 10.00 hod. (krom 30. kv tna)

Smr ov:
ka dý pátek v 16.30 hod.
v ned li 30. kv tna v 15.00 hod.

Výrava
ka dé pond lí v 18.00 hod.

Ale ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost,
vlídnost, dobrota, v rnost, tichost, zdr enlivost.
Proto e Duch je na ím ivotem, podle Ducha také jednejme.

---
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Ned le 30. kv tna v 15.00 hod.
- poutní m e svatá
u kaple Nav tívení Panny Marie
ve SMR OV

Kv ten v liturgickém roce

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

doba velikono ní
liturgické mezidobí (od 24. kv tna)

Svátost smí ení

Slavnosti a svátky :
- pond lí 3. kv tna - svátek sv. Filipa a Jakuba, apo tol ;
- tvrtek 13. kv tna - slavnost Nanebevstoupení Pán ;
- pátek 14. kv tna - svátek sv. Mat je, apo tola;
- ned le 23. kv tna - slavnost Seslání Ducha Svatého;
- ned le 30. kv tna - slavnost Nejsv
í Trojice;
- pond lí 31. kv tna - svátek Nav tívení Panny Marie.

Ve v ech 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 je t eba se p ipravit; ke zpytování sv domí poslou í nap . Kancionál.

----Májové pobo nosti
V ernilov v ned li v 18.00 hod. a v pátek po m i sv.,
v Lib icích, Výrav a Smr ov po m i sv.

Náv

va Panny Marie u Al

ty

Modlitba
eská biskupská konference 2010)

Z Luká ova evangelia:
(Lk 1, 46 - 56)

Maria ekla:
Velebí má du e Hospodina
a m j duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
nebo shlédl na svou nepatrnou slu ebnici.
Od této chvíle m budou blahoslavit v echna pokolení,
e mi u inil veliké v ci ten, který je mocný.
Jeho jméno je svaté
a jeho milosrdenství (trvá) od pokolení do pokolení
k t m, kdo se ho bojí.
Mocn zasáhl svým ramenem,
rozptýlil ty, kdo v srdci smý lejí py
.
Mocné sesadil z tr nu a poní ené pový il,
hladové nasytil dobrými v cmi
a bohaté propustil s prázdnou.
Ujal se svého slu ebníka Izraele,
pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil na im p edk m,
Abrahámovi a jeho potomk m nav ky.

--Z diecéze
Diecézní setkání d tí
letos s otcem biskupem Mons. Josefem Kajnekem se uskute ní v sobotu 15. kv tna 2010 od 9.00 do 15.00 hod v Hradci Králové. Od 8.30 hod. registrace v Novém
Adalbertinu, 9.15 - 12.15 hod. dopolední programy ve skupinách; 13.00 - 15.00
hod. spole ný program a m e svatá v kostele Panny Marie. Téma setkání:
lov k a jeho kultura v renesanci.

Misijní den d tí a celostátní misijní pou
se uskute ní v sobotu 29. kv tna 2010 v Polné u Jihlavy.

Katolická charismatická konference
prob hne ve dnech 7. - 11. ervence 2010 v Brn na výstavi ti BVV.

emohoucí v ný Bo e,
na p ímluvu svatého Václava,
dice eské zem ,
ijmi na e prosby za ty,
kte í nám vládnou: dej jim
ducha moudrosti a prozíravosti;
respektují Tv j spravedlivý ád,
hájí lidskou d stojnost
a ivot ka dého lov ka
od po etí a do p irozené smrti;
podporují zdravou rodinu
zalo enou na celo ivotním
rném svazku mu e a eny;
poctiv spravují sv ený majetek
a svým jednáním dávají
dobrý p íklad celé spole nosti;
jsou zodpov dní v i dal ím generacím,
probouzejí touhu po d tech
a jejich dobré výchov .
Nás pak napl uj Svatým Duchem
a ve ke sv domitosti,
abychom svým ivotem p ispívali
ke astné budoucnosti národa
a zodpov dn rozhodovali.
O to prosíme skrze Krista,
na eho Pána.
Amen.

Akademické týdny
na Pavlátov louce u Nového M sta nad Metují se uskute ní ve dnech 30. ervence a 6. srpna 2010.
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