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Týden modliteb za jednotu křesťanů
18. - 25. ledna

     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.
     Amen.  (modlitba z Kancionálu – č. 031)

Leden v liturgickém roce
doba vánoční; liturgické mezidobí (od 9.1.)

Slavnosti a svátky:
- neděle 1. ledna - slavnost Matky Boží, Panny Marie;
- pátek 6. ledna - slavnost Zjevení Páně;
- neděle 8. ledna - svátek Křtu Páně;
- středa 18. ledna - památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů;
- středa 25. ledna - svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola.

Bohoslužby

Černilov:
v neděli v 8.30 hod.

ve středu a v pátek v 17.00 hod.
první sobotu - 7.1. v 8.30 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 17.00 hod.

Výrava:
v lednu a v únoru mše sv. nebudou, další až 26. března

Svátost smíření
Svátost smíření je možné přijmout před každou mší svatou. K přípravě 
na tuto svátost poslouží např. Kancionál.

Z diecéze a farností

Černilov, Číbuz, Libřice
Letošní  rok je v rámci tříleté přípravy na cyrilometodějské výročí  vě-
nován svátosti biřmování. Kdo tuto svátost ještě nepřijal a měl by zájem 
ji letos přijmout, přihlaste se u faráře.

Tříkrálová sbírka
Charita Česká republika pořádá již podvanácté v celostátním měřítku 
dobročinnou akci  Tříkrálová sbírka.  Prostřednictví  Charity mohou ob-
čané účinně pomoci bližním, kteří si sami pomoci nemohou. V Hradci 
Králové  a  okolí  bude  sbírka  určena  na  podporu  Poradny  pro  oběti 
domácího násilí a lidi v nouzi, domácí hospicové péče a Střediska rané 
péče Sluníčko. Další informace na  www.hk.caritas.cz, průběh sbírky v 
celé ČR na www.trikralovasbirka.cz a  www.charita.cz.
Do sbírky lze přispět také prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru:
DMS KOLEDA na číslo 87777.
V neděli 8. ledna od 18 hod. je na ČT 1 Tříkrálový koncert.

http://www.hk.caritas.cz/
http://www.charita.cz/
http://www.trikralovasbirka.cz/


Rok 2011
Křty:

Černilov: 1. Jan Matějus, Librantice, 9.1.
        2. Adéla Herzánová, Černilov, 5.3.
        3. Ondřej Morávek, Pardubice, 28.5.
        4. Eliška Radová, Opočno, 2.7.
        5. Matyáš Andrej Tater, Pardubice, 27.8.
        6. Daniel Skákal, Újezd, 17.11.
        7. Dominik Skákal, Újezd, 17.11.

Číbuz: 1. Vojtěch Pozdílek, Smržov, 21.5.
      2. Vojtěch Šubrt, Smržov, 12.6.

Libřice: 1. Josef Gajdoš, Lejšovka, 5.11.
        

Svatby: nebyly v žádné farnosti 

Pohřby:

Černilov: 1. Josef Mikolanda, 10.2.
        2. Václav Cejnar, 5.3.
        3. Marie Vojtěchová, 31.8., mše sv., kremace
        4. Štefanie Turková, 30.9.
        5. Václav Adamíra, 10.10., mše sv., kremace
        6. Zdeněk Briestenský, 17.12., rozloučení nad hrobem 

Číbuz: 1. Jaroslav Holeček, 12.2.
   2. Václav Kutík, 15.4.
   3. Vladimír Řehák, 18.7., obč. rozlouč. v Černilově, uložení do hrobu 
   4. Ladislav Hryzlík, 19.8.

Libřice: 1. Lidmila Michková, 7.1.
     2. Václav Křeček, 21.7.
     3. Anna Gallová, 5.8.
     4. Jan Fabián, 17.8., mše v Libřicích, uložení do hrobu v Lejšovce 
     5. Miroslava Hladíková, 19.12.

Výrava: 1. Jaroslava Štanderová, 6.5.

Do nového roku
s myšlenkami Benedikta XVI.

Pokaždé, když Pán chce učinit krok vpřed spolu s námi, vstříc „zaslíbené 
zemi“,  klepe  nejprve  na  naše  srdce  a  očekává  naše  „ano“  v  malých  i 
velkých rozhodnutích.

-----------------
Láska k Bohu a láska k bližnímu se vzájemně prolínají.  I v tom nejpo-
slednějším člověku se setkáváme se samotným Ježíšem a v Ježíši potkává-
me Boha.

-----------------
Kdo si zachová schopnost vidět krásu, nikdy nezestárne. Jestliže naše oči 
zůstanou otevřené pro krásu Božího stvoření a naše mysl pro krásu jeho 
pravdy, můžeme opravdu doufat,  že  zůstaneme mladí  a že  budeme bu-
dovat svět, který odráží něco z oné božské krásy, a tím inspiruje i budoucí 
generace, aby jednaly podobně.

-----------------
Pán přichází vstříc každému z vás. Klepe na dveře vaší svobody a prosí, 
abyste ho přijali jako přítele. Chce vás učinit šťastnými, naplnit vás lid-
skostí  a důstojností.  Křesťanská víra znamená setkání s  Kristem, živou 
Osobou, která dává životu nový rozměr, a tím rozhodující směr.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Děkuji 
vám všem, kteří jste se v uplynulém roce aktivně podíleli 
na životě farností - při bohoslužbách (varhaníci, zpěváci, 
kostelníci, ministranti), v kostele i mimo kostel (výzdoba, 
úklid, opravy), farní den a další akce, správa webu. Děkuji 
také za finanční podporu farností formou sbírek a darů.

Přeji 
vám do nového roku hodně zdraví, Boží pomoci a požeh-
nání, pevnou a stálou víru a naději a vytrvalou a účinnou 
lásku. Ať vás všechny stále provází přímluva Panny Marie 
a vašich nebeských ochránců.

Stanislav Jílek, děkan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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