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F A  R N  Í        Z  P R A  V O D A  J 
pro farnosti Černilov, Lib řice, České Mezi ří čí a Číbuz 
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Týden modliteb za jednotu křesťanů 
18.-25. ledna 

  

18. ledna - památka Panny Marie, Matky jednoty k řesťanů 
  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se 
ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými.  

(Sk1,14) 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

   

Mešní modlitba: 
Bože, ty shromažďuješ rozptýlené národy, aby vytvářely jednotu ve tvém 
milovaném Synu a dosáhly spásy; na přímluvu jeho Matky, Panny Marie, dej, ať 
tě celé lidstvo společně chválí v jedné církvi. 
  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Žijte způsobem hodným toho povolání, které jste dostali: 
buďte přitom všestranně pokorní, mírní a trpěliví; 
snášejte se navzájem v lásce a horlivě se snažte 
zachovávat jednotu ve smýšlení, spojeni poutem pokoje. 
Jen jedno je (ono tajemné) tělo, jen jeden Duch a stejně 
tak jen jedno vytoužené dobro, ke kterému jste byli 
povoláni.      (Ef 4,1b-4) 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxx 

 
Modlitba za jednotu k řesťanů: 
Pane Ježíši, v předvečer své smrti jsi za nás prosil, aby všichni tvoji učedníci byli 
jedno, jako ty ve svém Otci a tvůj Otec v tobě. Dej nám, abychom bolestně 
pociťovali svou nesjednocenost jako nevěru. Dej nám, abychom poctivě uznali a 
statečně odvrhli svou lhostejnost, nedůvěru a vzájemné nepřátelství. Dopřej 
nám, abychom se všichni bez výjimky sešli v tobě, aby nejen z našich úst, ale 
také z našich srdcí neustále stoupala tvá modlitba za jednotu křesťanů. Za 

takovou jednotu, jak ty ji chceš, a těmi prostředky, jak ty je chceš. Dej, abychom 
v tobě, který jsi dokonalá láska, našli cestu, jež vede k jednotě v tvé lásce a v tvé 
pravdě. 
                     (Kancionál - č. 031) 

Leden v liturgickém roce 
doba vánoční, liturgické mezidobí 

Slavnosti a svátky  :  
- pondělí 1. ledna - slavnost Matky Boží, Panny Marie ; 
- sobota 6. ledna  - slavnost Zjevení Pán ě; 
- neděle 7. ledna - svátek Křtu Pán ě; 
- čtvrtek 25. ledna - svátek Obrácení sv. Pavla , apoštola, 
 

  Bohoslužby 
 

Černilov : 
v neděli v 9.30 hod. 

v pond ělí v 8.00 hod., kromě 1.1. - v 9.30 hod. 
ve středu  a v pátek  v 17.00 hod.  
první sobotu  - 6.1. v 8.00 hod. 

    

Lib řice: 
každou sobotu   v 17.00 hod. 

          

České Mezi říčí:  
v ned ěli v 8.15 hod., 1.1. v 8.15 hod. 

 ve čtvrtek  v 17.00 hod.  
  

Číbuz:  
v neděli v 10.45 hod., 1.1. v 10.45 hod. 

    

Výrava, Rohenice,  Králova Lhota:  
 v lednu, únoru a březnu mše sv. nebudou 

  
  

Svátost smí ření:  
v Českém Mezi říčí v neděli i ve čtvrtek přede mší sv.; v Černilov ě v Po, St  a 
Pá přede mší sv., v Ne jen výjimečně, v sobotu před první nedělí v měsíci od 9 
do 10 hod.; v Číbuzi  možno po mši sv.; v Lib řicích  přede mší sv. 

----- 
Katechismus katolické církve 

   

Vyznání k řesťanské víry:  -  „V ěřím ve svatou církev obecnou“ 
 - Církev v Božím plánu 

  



V křesťanském slovníku výraz „církev“ označuje liturgické shromážd ění, ale 
také místní spole čenství , nebo všeobecné spole čenství v ěřících . Ve 
skutečnosti jsou tyto tři významy nedílné. Církev existuje v místních 
společenstvích a uskutečňuje se jako liturgické shromáždění, především 
eucharistické. Žije z Kristova slova a z jeho těla, a tak se sama stává Kristovým 
Tělem. 
Ježíš začal vytvá řet svou církev , když začal hlásat radostnou zvěst, totiž 
příchod Božího království, které bylo slíbeno odpradávna v Písmě. Toto 
království se jasně projevuje lidem v Kristových slovech, v jeho skutcích a jeho 
přítomnosti. 
Pán Ježíš dal svému společenství strukturu, která bude trvat až do úplného 
dovršení království. Je to především volba Dvanácti  s Petrem jako jejich hlavou. 
Skupina dvanácti, ale i ostatní učedníci se podílejí na Kristově poslání, na jeho 
moci, ale též na jeho osudu. Všemi těmito činy Kristus připravuje a buduje svou 
církev. 
Když bylo dokončeno dílo, které dal Otec Synovi vykonat, byl v den Letnic 
seslán Duch svatý , aby stále posvěcoval církev. Tehdy církev veřejně 
vystoupila před zástupy, kázáním se začalo šířit evangelium mezi národy. 
  

Církev je v dějinách ale zároveň je přesahuje. Církev je zároveň viditelné  
shromáždění i duchovní  společenství, hierarchická spole čnost i mystické 
tělo Kristovo . Je „jedna“, vytvořená z lidského a božského prvku. Toto je její 
tajemství, které dokáže přijmout jen víra . 
  

Církev je v tomto světě svátostí spásy, znamením a nástrojem společenství 
Boha a lidí. 
  

Zprávy z farností 
 

České Mezi říčí 
Farní rada 14.12.: - vyučování náboženství - u Boreckých a v kostele, - výzdoba 
kostela na Vánoce, - pastorační rada - bude se sestavovat postupně nová, - 
finanční situace farnosti, - vyměněna okna na faře (do budoucna všude), - 
plánuje se nátěr věže a střechy v K. Lhotě, - 1. sv. přijímání nebude, zájemci o 
svátost biřmování, - uskutečnila se v diecézi biblická olympiáda, - koncert v 
kostele, - Tříkrálová sbírka.  

Černilov  
Ekonomická rada 17.12.: - seznámení s finanční situací farnosti; - v lednu sejití 
farníků k zamýšleným akcím na kostele a faře; - pastorační rada se nebude 
obnovovat, společně ER a ti, kdo jsou ochotni pomáhat; - Tříkrálová sbírka. 

Číbuz 
Společné setkání farníků se uskutečnilo na faře v neděli 17.12. 

  

Rok 2006 
Křty: 
- Černilov (9): Luciano Oláh (Smiřice), Štěpán Šůstek (Černilov), Lukáš Fajčík 

(Hradec Král.), Petr Vašíček (Náchod), Šárka Vlčková (Černilov), Matěj 
Moravec (Černilov), Jakub Moravec (Černilov), Petr Sovák (Černilov), Emil 
Peha (Vlkov); 

- Lib řice (1): Jan Jarkovský (Nový Ples); 
- České Mezi říčí (9): Tomáš Pekař (České Meziříčí), Petr Vilikovský (České 

Meziříčí), Natálie Pištová (Jasenná), Martin Pišta (Jasenná), Matěj Jílek (České 
Meziříčí), Tereza Roubalová (České Meziříčí), Vojtěch Baše (České Meziříčí), 
Jakub Kubec (Králova Lhota), Kateřina Jílková (České Meziříčí); 

- Rohenice (1): Kamila Myšáková (Rohenice); 
- Králova Lhota (1): Jan Valášek (Milovice); 
- Číbuz (5): Marie Kavalírová (Číbuz), Jan Šubrt (Smržov), Dominika Líbalová 

(Skalice), Martin Mlateček (Skalice), Anna Hrčková (Hubíles); 
  

Svatby : 
-  Černilov (1): Petr Staša a Monika Javůrková 
- České Mezi říčí (4): Patrik Včeliš a Petra Němečková, Josef Rada a Simona 
Říčařová, Zbyněk Popelák a Jana Smolová, Karel a Libuše Bašovi 
(konvalidace).  

                           

Pohřby: 
- Černilov (5):  Václav Karel (Librantice), Anna Chudá (Librantice), Miroslav 

Marčín (Rusek), Anna Sedláčková (Černilov), Milan Serdeľ (Praha);                                      
- Výrava (2): Vojtěch Souček (Výrava), Drahomíra Javůrková (Výrava);   
- České Mezi říčí (10): Josef Přibyl (Tošov), Miroslava Hušková (ČM), Anežka 

Gambová (ČM), Marie Světlíková (Skršice), Vladislav Skopal (ČM) (kremace), 
Anna Červená (ČM), Růžena Bastlová (ČM), Josef Vojnar (ČM) (kremace), 
Karel Hladík (ČM), Josef Jelínek (ČM); 

- Králova Lhota (5):  Miroslav Hvězda (KL), Matilda Mirgová (KL), Vladimír 
Maršík (KL), Miroslav Rind (KL), Libuše Hojná (Opočno) (kremace); 

- Číbuz (3): Marie Schejbalová (Smržov), Josef Krb (Smržov) (kremace), Josef 
Řehák (Smržov); 

- Vlkov (2): ..., Věra Dytrychová. 

--------- 

Děkuji  upřímně všem, kteří v jednotlivých farnostech a kostelích v uplynulém 
roce pomáhali při bohoslužbách - kostelníkům, varhaníkům, zpěvákům, 
ministrantům, těm, kdo pomáhali při úklidu a výzdobě kostela, při opravách a 
také všem, kteří finančně přispívali na kostel.                           

Stanislav Jílek, administrátor 



     
  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Kdo myslí na radost druhého, 
sám ji nikdy neztratí. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

POŽEHNANÝ NOVÝ ROK 2007 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Římskokatolická farnost, 503 43 Černilov 1, tel.: 731 604 603, e-mail: 

rk.farnost@cernilov.cz 

Farní zpravodaj (na každý měsíc) - pro vnitřní potřebu farností.         www.farnostcernilov.net 

 


