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FARN Í Z PRAVODAJ
pro farnosti

ernilov, Lib ice a

íbuz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ímskokatolický farní ú ad, 503 43

ernilov 1
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Leden 2011

ernilov:
v ned li v 8.30 hod.
ve st edu (pouze 12.1.) a v pátek v 17.00 hod.
ve tvrtek 6. ledna v 17.00 hod. ehnání vody, k ídy, kadidla)
v úterý 18. a 25.1. v 17.00 hod. - na za átek a ukon ení Týdne modliteb za jednotu k es an

Lib ice:
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ka dou sobotu v 17.00 hod.

ípravná modlitba
k jubileu v roce 2013

íbuz:
v ned li v 10.00 hod.
v sobotu 1.1. v 10.00 hod.

--------------------------------------------------------------------------------------

Bo e,
tys poslal na im p edk m
svaté Cyrila a Metod je,
aby jim hlásali evangelium
slovanským jazykem.
Dej, a i my p ijímáme s radostí
tvé poselství,
ídíme se jím ve svém ivot
a na jejich p ímluvu a jsme v ichni
spojeni v jednot víry a lásky.
Amen.

----Leden v liturgickém roce
Váno ní doba kon í svátkem K tu Pán v ned li 9. ledna. Následuje liturgické mezidobí (trvá do 8. b ezna).

Slavnosti a svátky :
- sobota 1. ledna - slavnost Matky Bo í, Panny Marie;
- tvrtek 6. ledna - slavnost Zjevení Pán ;
- ned le 9. ledna - svátek tu Pán ;
- úterý 18. ledna - památka Panny Marie, Matky jednoty k es an ;
- úterý 25. ledna - svátek Obrácení sv. Pavla, apo tola.

Týden modliteb za jednotu k es an
- od úterý 18. ledna do úterý 25. ledna.

Výrava:
v lednu a únoru m e sv. nebudou
v b eznu: v Po 28.3. v 18.00 hod.

Svátost smí ení
je mo né p ijmout p ed ka dou m í svatou - v kostelích v ernilov , íbuzi, Liicích a Výrav (s ohledem na za átek m e sv.). Ke svátosti smí ení je t eba se
ipravit, nap . podle Kancionálu.

Z farností
Mikulá letos op t nav tívil kostel v
Koncerty v adventní a váno ní dob

íbuzi.
prob hly v kostelích v

ernilov a íbuzi.

Telefonní ísla a adresa
(pro p ipomínku)

Telefonní íslo farního ú adu v ernilov : 731 604 603, (soukromé telefonní íslo
fará e: 732 305 424)
Elektronická adresa farního ú adu v ernilov : rk.farnost@cernilov.cz.
Po ad bohoslu eb je na farním webu: www.farnostcernilov.cz.
Po ady bohoslu eb ve v ech farnostech diecéze lze souhrnn nalézt na diecézních
internetových stránkách: www.diecezehk.cz
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Rok 2010
ty:
- ernilov (16): Josef Csóka, Divec, 16.1.
Mat j Lacko, Hubiles, 13.3.
Kate ina Mar íková, ernilov, 18.4.
Michael Sobotka, HK, 19.6.
Radka Olahová, Smi ice, 24.7.
Nikolas Olah, Smi ice, 24.7.
Jozef Olah, Smi ice, 24.7.
Ivan ureja, Smi ice, 24.7.
Ester urejová, Smi ice, 24.7.
Pavel Raka , Smi ice, 24.7.
Martina Raka ová, Nový Ples, 24.7.
Kristýna Smetanová, Nový Ples, 24.7.
Eva Raka ová, Nový Ples, 24.7.
imon Popelák, Divec, 11.9.
Václav Jílek, eské Mezi í, 18.9.
Roman Oláh, Smi ice, 17.10.

- Výrava (1): Tereza Matláková, Výrava, 26.6.
- íbuz (1): Barbora Smitková, íbuz, 22.5.
- Lib ice - ádné k ty nebyly

Svatby: - v

ádné farnosti nebyly.

Poh by:
- ernilov (6): Milada Adamírová, (z Bukoviny, DD Borohrádek), 20.2.
Anna Kmoní ková, Librantice, 12.3., e sv., kremace
Václav Ka par, Librantice, 2.7., e sv., kremace
Marek Serdel, ernilov, 9.7., e sv., kremace
Jan Jakl, ernilov, 5.8.
Jaroslav aba, ernilov, 14.12., ob . rozlou ení, ulo ení do hrobu
- Výrava (3): Josef Ba e, Výrava, 16.4., e sv., kremace
Václav Hojný, Výrava, 25.6.
Miroslav Hole ek, HK, 24.9.
- Lib ice (1):

Emilie Vejdová, HK, 16.11.

- íbuz (2):

ena Pazderková, Smr ov, 15.1.
Marie Aixnerová, Smr ov, 15.3.
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Modlitba za vlast
Bo e milosrdný,
prosíme t za na i vlast,
za mír, rozkv t a po ehnání pro zemi,
v ní ijeme, z ní jsme vze li
a kterou milujeme.
Dej moudrost t m, kte í vládnou,
posiluj sv domitost ob an ,
aby se v celé na i vlasti
upevnila spravedlnost a pokoj
k blahu nás v ech a k radosti tvé.
Amen.
-----------------------------------------------------------------------------------Z listu svatého apo tola Judy (20-21):

... stavte sv j ivot na své p esvaté ví e, modlete se ve spojení s Duchem
svatým, uchovejte se v Bo í lásce a o ekávejte milosrdenství na eho Pána
Je e Krista pro v ný ivot.
------------------------------------------------------------------------------------

Pod kování
em, kte í ob tav pomáhají hem roku v jednotlivých farnostech - úklid kostela, výzdoba kv tinami, kostelnické práce, opravy, p íprava k bohoslu bám, hudba,
zp v, slu ba u oltá e - up ímn d kuji. D kuji také za finan ní podporu jednotlivých kostel (sbírky a dary).
kuji rovn v em, kte í se zapojili do p ípravy, pomáhali a ú astnili se slavení liturgie o váno ních a novoro ních svátcích.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Do nového roku 2011
Vám v em p eji
hodn zdraví a Bo ího po ehnání.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stanislav Jílek, d kan
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ímskokatolická farnost, 503 43 ernilov 1,
tel.: 731 604 603,
Farní zpravodaj (na ka dý m síc) - pro vnit ní pot ebu farností.

e-mail: rk.farnost@cernilov.cz
www.farnostcernilov.cz

