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Doba postní
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

i te pokání a v te evangeliu.
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Postní doba je pro v echny k es any obdobím, kdy je t eba pracovat na
opravdové prom n  a obnov , abychom se mohli znovu naplno nadechnout,
urovnat v echny své zmatky, obnovit autentické vztahy, znovu navázat dialog s
lidmi, se kterými nemluvíme, opravdu si odpo inout, a tak dojít spásy. Nezvládli
bychom to pouhou na í lidskou v lí nebo rozumem, ale musíme v sob  najít
ochotu poslouchat Bo í hlas, dovolit Bohu, aby nás prom nil, musíme opustit
své cesty, krá et po cestách Bo ích, zapojit se do d jin spásy.

    (Lectio divina 3)

Postní doba za íná na Popele ní st edu a kon í na Zelený tvrtek p ed ve-
erní m í na památku Ve e e Pán .

Pro ijme postní dobu v duchu modlitby a pokání, abychom se v den vzk í-
ení mohli radovat s Pánem.

B ezen v liturgickém roce
liturgické mezidobí, od 9.3. postní doba

Slavnosti a svátky :

- st eda 9. b ezna - Popele ní st eda;
- sobota 19. b ezna - slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie;
- pátek 25. b ezna - slavnost Zv stování Pán .

Bohoslu by

ernilov:
 v ned li v 8.30 hod.

ve st edu (krom  30.3.) a v pátek 25.3. v 17.00 hod.
ve st edu 30.3. v 18.00 hod.

v pátek (krom  25.3.) - po k í ové cest
(k í ová cesta za íná v 17.00 hod.)

první sobotu - 5.3. a v sobotu 19.3. v 8.00 hod.

Lib ice:
ka dou sobotu  v 17.00 hod.

íbuz:
v ned li v 10.00 hod.

Výrava:
poslední pond lí v m síci

v pond lí 28. 3. 2010 v 18.00 hod.

-----
Svátost smí ení

Svátost smí ení je mo né p ijmout p ed ka dou m í sv. (s ohledem na za-
átek bohoslu eb). Ke svátosti smí ení je t eba se p ipravit (modlitba, zpy-

tování sv domí); ke zpytování sv domí poslou í nap . Kancionál.

Pobo nosti k í ové cesty:

ernilov - v pátek v 17.00 hod.
  v ned li ve 14.00 hod.

        Smr ov   - v pátek u kapli ky v 16.30 hod.

Novéna k Roku k tu
V ernilov , íbuzi a v Lib icích bude novéna rozlo ena do celé postní do-
by a bude ka dou ned li (sobotu) v dy po m i sv. V ernilov  povedou no-
vénu farníci sami, v Lib icích bude místo k í ové cesty.



Posty
Popele ní st eda a Velký pátek jsou dny p ísného postu: zdr enlivosti
od masa a újmy v jídle. Zdr enlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v
jídle od 18 do 60 let.
Ka dý pátek, pokud na n j nep ipadne církevní slavnost nebo významná
oslava, je dnem pokání. Forma pokání je p st od masa nebo jiný kající
skutek nebo modlitba.
Celá doba postní je asem kající praxe církve.
P ed ka dým p ijímáním Svátosti oltá ní je eucharistický p st jednu hodi-
nu.                                  (z Rozhodnutí BK o církevních p ikázáních, svátcích a postech ze dne 4.7.2005)

Postní almu na
Postní doba jako doba pokání nám umo uje pravdiv ji se podívat na
vlastní ivot, správn  popsat své jednání, vztahy,..., p ehodnotit n které
své postoje, uv domit si, které hodnoty jsou pro nás d le ité.
Postní doba je také p íle itostí, kdy se m eme, podpo eni k tomu vn j ími
okolnostmi, n eho z íci - i toho, co je sice dobré, u ite né, ale není to ne-
zbytné (je t eba se s tím i vnit n  ztoto nit), a prost edky, které bychom ji-
nak utratili , m eme v novat na n jaký konkrétní ú el - to nám m e být
pomocí, abychom se nepostili jen slovy, ale skutky.

Z diecéze a farností
Mons. Jan Vokál
jmenován 25. biskupem královéhradeckým
Na Biskupství královéhradeckém ve tvrtek 3. b ezna 2011 oznámil adminis-
trátor diecéze Mons. Josef Kajnek jméno nového biskupa.
Mons. Jan Vokál (nar. 1958, Hlinsko v echách) pracuje od r. 1991 na Sekci
pro obecné zále itosti Státního sekretariátu ve Vatikánu. Do ela královéhra-
decké diecéze nastoupí po Mons. Dominiku Dukovi, OP, který byl 13. února
2010 jmenován arcibiskupem pra ským.
Mons. Jan Vokál p ijme biskupské sv cení 7. kv tna 2011 v bazilice sv. Petra
v ím  a do ú adu diecézního biskupa bude uveden 14. kv tna v 15 hodin v
katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové.

íbuz
Ve st edu 16. února se (v Hubílese . 1) se la ekonomická rada: informace
ze setkání zástupc  ER na biskupství; projednání ádosti o odkoupení ásti
farní zahrady - zamítnuto; zprovozn ní v ních hodin; priority oprav; elekt i-
na; stromy u kostela, oprava st echy fary, pronájem fary, nat ení ásti v e.
Ve tvrtek 3. b ezna se (na fa e v íbuzi) se la pastora ní rada: jmenování
nového biskupa, kontrola minulého zápisu, nát r v e - kontakt na jiného na-

t ra e, upevn ní hrot ; promyslí se po ízení vitrínky ke kostelu a mo nost a
zp sob usazení lavi ek p ed kostelem; prob hne pokácení a pro ezání
strom ; provede se kontrola zvonu a navr ení opravy; oprava schodu p ed
kostelem; podlaha ve farní místnosti; rozjedou se op t katecheze - první bu-
de 28.4. (liturgický od v a prostor); velikono ní ob ady - jen Bílá sobota v
18.00 hod. (v ernilov  ve 20.30 hod.), Zelený tvrtek a Velký pátek do er-
nilova (v 18.00 hod.); poutní m e sv. ve Smr ov  v kv tnu; oznámení o ne-
-prodeji pozemku; ukon ení nájmu na fa e, oprava hodin ve spolupráci s
obcí.

ernilov
- spole né setkání ekonomické a pastora ní rady se uskute nilo v ned li
27. února po m i sv. na fa e: finan ní prost edky k za átku roku; oprava
varhan, ádost o dotaci na KÚ, p ísp vek od obce, sbírka, oprava se usku-
te ní jen v p ípad  získání dotace; oprava st echy na fa e, rozpo et do
500 tisíc, ádost o p ísp vek z Fondu solidarity; budoucí opravy - okna ve
v i kostela; byl opraven kn ský hrob, osází se rostlinami; noc kostel -
zú astníme se, domluvit program, spole n  s evangelickou církví; novéna
k Roku k tu - bude po celou dobu postní - v ned li po m i sv., povedou far-
níci, k í ová cesta - z stane v ned li, bude také v pátek p ed m í sv. v
17.00 (18.00) hod., pro ty kdo nemohou v Ne; na Velký pátek ve 14.00
hod. pou  do Smr ova na KC; postní almu na organizovan  nebude; má-
jové pobo nosti z stanou v Ne ve er; adopce na dálku - farnost bude in-
formována; vítrína u kostela - zjistí se mo nosti; dal í setkání ER a PR dle
pot eby - p edem spole n  dohodnout termín.
Oprava hodin v íbuzi
Oprava v ních hodin na kostela sv. Václava bude umo n na zna nou fi-
nan ní podporou obce. Farnost, která sama nemá mnoho finan ních pro-
st edk , se bude sna it získat dal í, aby oprava mohla být uskute n na:
dotace z Fondu solidarity, sbírka v kostele, p íp. po obcích.
Po Velikonocích (aby byl as si svoji finan ní situaci zatím dob e rozvá it a
zvolit ur itý p ísp vek) - v ned li 1. kv tna a následn  bude mo né p isp t
v kostele na tuto opravu (mo no i d íve). Sbírka  bude formou dar  od
jednotlivc , zde n kte í mohou potom uplatnit ode tení tohoto daru od zá-
kladu dan  (bude k tomu vystaveno potvrzení).
Rovn  na tento ú el m e být v nována postní almu na.
Sbírka pou itého o acení
k humanitárnímu vyu ití - po ádá Diakonie Broumov 26. b ezna od 9.00 do
17.00 hod. - nákladové nádra í Hradec Králové - hlavní nádra í.
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