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Nav tívení Panny Marie
31. kv tna

     Je letní den. A Panna svatá
     cedrovým hájem do hor chvátá
     k p íbuzné jménem Al b t .
     I té dal B h, e bude matka
     vyvoleného pacholátka.
     Jan K titel zváno po sv t .

     Al b ta, p ítelkyn  pravá,
     u  p ed domem ji o ekává
     a slovem prorockým ji zve:
     Tv j p íchod darem nebes je mi,
     tys po ehnaná mezi v emi
     a po ehnáno dítko tvé!

(Václav Ren : Popelka nazaretská)

Kv ten v liturgickém roce
doba velikono ní

Slavnosti a svátky :

- úterý 3. kv tna - svátek sv. Filipa a Jakuba, apo tol ;
- sobota 14. kv tna - svátek sv. Mat je, apo tola;
- pond lí 16. kv tna - svátek sv. Jana Nepomuckého, kn ze a mu ed-

níka, hlavního patrona ech;
- úterý 31. kv tna - svátek Nav tívení Panny Marie.

Bohoslu by

ernilov:
 v ned li v 8.30 hod.

ve st edu a v pátek v 18.00 hod.
první sobotu - 7.5. v 8.00 hod.

Lib ice:
ka dou sobotu  v 18.00 hod.

íbuz:
v ned li v 10.00 hod.

krom  29.5. (bude ve Smr ov )

Smr ov:
v kv tnu ka dý pátek v 16.30 hod.

Poutní m e sv.:
v ned li 29. kv tna 2011 v 15.00 hod.

Výrava:
v kv tnu a ervnu

ka dé pond lí v 18.00 hod.

-----
Svátost smí ení

Svátost smí ení je mo né p ijmout p ed ka dou m í sv. K p íprav  na tu-
to svátost m e poslou it nap . Kancionál.

Májové pobo nosti:

ernilov - v pátek po m i sv.
        v ned li v 18.00 hod. (krom  29.5.)

   Smr ov, Lib ice a Výrava - po m i sv.
-----

Z diecéze a farností

Beatifikace Jana Pavla II.
- v ned li 1. kv tna; v 10.00 hod. beatifika ní bohoslu ba na svatopetr-
ském nám stí ve Vatikánu.



Uvedení Mons. Jana Vokála do ú adu diecézního biskupa
prob hne v ned li 14. kv tna 2011 v katedrále Svatého Ducha v Hradci
Králové. Ob ad bude mo né té  sledovat na obrazovkách p ed katedrá-
lou a v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Po slavnostní bohoslu b  no-
vý biskup pozdraví p ítomné na Velkém nám stí.

Týden modliteb za duchovní povolání
9. - 15. kv tna - p ed ned lí Dobrého pastý e (48. sv tový den modliteb za
duchovní povolání).

Sbírka na kn ský seminá
se uskute ní v ned li 15. kv tna.

Na cestu s námi vyjdi, Pane
Uplynuly ji  ty i m síce roku 2011 a proto bych cht l tená e Farního zpra-
vodaje seznámit s poutnickou aktivitou ve farnosti. Putování do Kuksu a
Betléma se uskute nilo 15. ledna. Po así nebylo zrovna ideální a bláta by-
lo také dost. P esto se nás nakonec se lo deset. Druhá vycházka se kona-
la  na Velký pátek do Smr ova ke kapli ce na  K í ovou cestu.
Za íná m síc Panny Marie a proto první pou , na kterou vás zvu, je do
Vambe ic. ímskokatolická farnost Police nad Metují po ádá dne 7. kv t-
na 2011 tradi ní Májovou pou  do Vambe ic v Polsku k bazilice Panny
Marie, Královny rodin, s modlitbou za nového královéhradeckého biskupa
Mons. Jana Vokála. Pou  bude zahájena v 8 hod. v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Polici nad Metují a zakon ena m í svatou od 16.30 hod.
v bazilice ve Vambe icích. Zpáte ní cesta bude zaji t na autobusem do
Police n. M. v 19.00 hod. Putovat budeme p ky po památné vambe ické
poutní cest  s kamennými k í i a sochami malebnou krajinou Policka, p es
Broumovské st ny do Broumovské kotliny a odtud do Vambe ic.
Druhé pozvání je na Moravskou Compostelu  ve dnech 30. ervna a
4. ervence 2011. Letos poprvé se uskute ní putování po obou morav-
ských poutních cestách na sebe navazujících, tedy ze Svatého Kope ku
u Olomouce p es Svatý Hostýn na Velehrad, a to v pr b hu 5 dn  s p ím
p ekonáním vzdálenosti cca 109 km (analogie obvyklých p ích poutí do
Santiaga de Compostely, odtud pou itý název pouti). Po celou cestu bude
poutníky doprovázet vozidlo, které poveze zavazadla, minerálky
k zakoupení a p ípadn  p eveze unavené poutníky.
Pozvání t etí je na Putování (p ky) do Malých Svato ovic, která je na í
farní akcí. Je naplánovaná od pátku 19. do ned le 21. srpna. Také p i této
pouti bude doprovodné vozidlo na p epravu spacák .

Tyto pozvánky i bli í informace naleznete i na www.farnostcernilov.cz p ípad-
n  u Jaroslava Kudrná e nebo na telefonu 604147550.

       V echny zájemce srde n  zve kostelník.

MODLITBA BENEDIKTA XVI.
ZA POVOLÁNÍ KE KN STVÍ A K ZASV CENÉMU IVOTU

Ot e, dej, a  mezi k es any povstanou
etná a svatá kn ská povolání,

která by udr ovala ivou víru
a st e ila p evzácnou památku tvého Syna
prost ednictvím kázání slova
a udílením svátostí,
jimi , Ot e, ustavi n  obnovuje  své v ící.

Daruj nám svaté slu ebníky tvého oltá e,
kte í budou pozornými a zapálenými strá ci Eucharistie,
která je svátostí Kristova nejv t ího daru
pro vykoupení sv ta.

Povolej slu ebníky tvého milosrdenství,
kte í by prost ednictvím svátosti smí ení
rozdávali lidem radost ze tvého odpu t ní.

Dej, Ot e, a  církev s radostí p ijímá
etné inspirace Ducha tvého Syna

a a  v u enlivosti v i jeho ponau ením
pe uje o povolání ke kn ství
a k zasv cenému ivotu.

Pomáhej biskup m, kn ím, jáhn m,
zasv ceným osobám i v em pok t ným k es an m,
aby v rn  napl ovali své poslání
ve slu b  evangeliu.

O to prosíme skrze Krista na eho Pána. Amen.

Maria, Královno apo tol , oroduj za nás!
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