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Slavnost Nejsv

í Trojice

Nesmírný Bo e v Trojici,
od v
existující,
tvá moc v e tvo í, ztvár uje,
nad v emi v ky panuje.
Ty, Ot e, zdroji milosti,
Synu, jen jeho slávou jsi,
i Duchu svatý obou dvou,
planoucí láskou nezm rnou.
Z nás, kterým se ji elo skví
korunou tvého synovství,
vybuduj chrámy zá ivé,
d stojná sídla lásky své.
Ty, Sv tlo ití, i nás vem
k and
m v sídle nadhv zdném,
a chválíme t s vd ností
po v echny v ky v nosti. Amen.

--erven v liturgickém roce
liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky :
- tvrtek 3. ervna - slavnost
la a Krve Pán - v na ich farnostech p elo eno na ned li 6. ervna;
- pátek 11. ervna - slavnost Nejsv
ího Srdce Je ova;
- sobota 12. ervna - památka Neposkvrn ného Srdce Panny Marie;

- tvrtek 24. ervna - slavnost Narození sv. Jana K titele;
- úterý 29. ervna - slavnost sv. Petra a Pavla, apo tol .

Bohoslu by
ernilov:
v ned li v 8.30 hod.
ve st edu a v pátek v 18.00 hod.
v sobotu 5. a 12. ervna v 8.00 hod.

Lib ice:
ka dou sobotu v 18.00 hod.

íbuz:
v ned li v 10.00 hod.

Smr ov:
(na slavnost Nanebevzetí Panny Marie
v ned li 15. srpna v 15.00 hod.)

Výrava
ka dé pond lí v 18.00 hod.
ve tvrtek 24.6. v 18.00 hod.
(titulární slavnost kostela)

----Svátost smí ení
Ve v ech kostelích je mo né p ijmout svátost smí ení p ed ka dou
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.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Chvála, sláva, moudrost, díky, est, moc a síla
íslu í na emu Bohu na v né v ky! Amen.
(Zj 7,12)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Slavnost Nejsv

Z diecéze a farností
Vzd lávací program
Pastora ní st edisko nabízí kurz pro kn ze, vedoucí pracovníky,
né zam stnance církevních organizací, varhaníky, pomocníky p i
podávání svatého p ijímání a katechety. Kurz je zdarma.
Podrobné informace o termínech, obsahu kurzu a p ihlá ky jsou na
adrese www.pastoracnistrediskohk.cz.

Modlitba:

Bo e Ot e, tys poslal 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.

Slavnost T la a Krve Pán

Diecézní setkání senior
Nejv í akce pro seniory v královéhradecké diecézi - diecézní setkání senior a jejich p átel se uskute ní ji po esté v sobotu 12.
ervna 2010 v Hradci Králové.
Program v kostele Nanebevzetí Panny Marie (8.30 modlitba, 9.00
slavnostní bohoslu ba - hlavním celebrantem Mons. Josef Suchár,
biskupský viká pro diakonii) a ve velkém sále Nového Adalbertina
(od 10.15 p edná ky - P. Jan Rybá , SJ a V ra Luxová, od 13.15 vystoupení enského p veckého sboru z Dobru ky). Ú astníky setkání
ijde také pozdravit arcibiskup Mons. Karel Ot ená ek.

ernilov
V dubnu byla ve farnosti nov vytvo ena ekonomická rada ve slo ení: Vladimíra Du ková, Stanislav Jav rek, Vojt ch
stek, Jaroslav
Kudrná , Václav Cejnar.
V kv tnu byla ve farnosti po del í dob neexistence vytvo ena volbami a jmenováním pastora ní rada v tomto slo ení: Jaroslav Kudrná , Lucie Jav rková, Milada Bortlíková, Petr Sta a, Vojt ch stek,
Iva Jav rková, Ludmila Malá, Eva Zilvarová, Pavlína Kupková, Pavel Vond ejc.
První spole né setkání ekonomické a pastora ní rady bude v ned li
30. kv tna po m i sv. na fa e.

Akademické týdny
na Pavlátov louce u Nového M sta n. Met. 30. 7. a 6. 8. 2010.

Katolická charismatická konference
7. - 11. 7. 2010 v Brn . Informace na http://konference.cho.cz.

í Trojice

Modlitba:

Pane Je i Kriste, tys za nás ob toval své t lo a krev a ve
svátosti oltá ní z stává mezi námi; dej, a slavíme památku tvého umu ení s takovou úctou, aby nám ú ast na tvé
ob ti stále p iná ela ovoce vykoupení.

Slavnost Nejsv

ího Srdce Je

ova

Modlitba:

emohoucí Bo e, oslavujeme Srdce tvého milovaného
Syna, s vd ností si p ipomínáme veliká dobrodiní jeho
lásky k nám a prosíme t : dej, a je nám jeho Srdce nevyerpatelným zdrojem tvých dar a milostí.

PamátkaNeposkvrn ného Srdce Panny
Marie
Modlitba:

Bo e tys p ipravil v srdci blahoslavené Panny Marie d stojný p íbytek Ducha svatého; na její p ímluvu p ebývej
i v nás, abychom se stali chrámem tvé slávy.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
____
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