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Modlitby za jednotu křesťanů
(z Českého misálu)

Všemohoucí věčný Bože,
jsme rozptýleni, ale ty nás chceš shromáždit,
jsme rozděleni, ale ty nás chceš sjednotit;
dej, ať si uvědomíme,
že všichni jsme byli pokřtěni jedním křtem,
že všichni patříme jednomu Kristu,
a doveď nás k plnosti jedné víry
a k dokonalosti jedné lásky.

----
Shlédni, Bože, na všechen svůj lid
a naplň nás dary svého Ducha,
dej, ať stále roste naše láska k pravdě,
abychom upřímně toužili po dokonalé jednotě 
křesťanů, vytrvale se o ni snažili
a účinně pro ni pracovali.

Leden v liturgickém roce
doba vánoční; liturgické mezidobí (od 14.1.)

Slavnosti a svátky:
- úterý 1. ledna - slavnost Matky Boží, Panny Marie;
- neděle 6. ledna - slavnost Zjevení Páně;
- neděle 13. ledna - svátek Křtu Páně;
- pátek 18. ledna - památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů;
- pátek 25. ledna - svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola.

Bohoslužby

Černilov:
v neděli v 8.30 hod.

ve středu (kromě 2.1.) a v pátek v 17.00 hod.
v úterý 1.1. v 8.30 hod.

první sobotu - 5.1. v 8.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

v úterý 1.1. v 10.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 17.00 hod.

v úterý 1.1. ve 14.00 hod.

Výrava:
v lednu a v únoru mše sv. nebudou

 (mše sv. bude v pondělí 25. března)

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

Z diecéze a farností

Týden modliteb za jednotu křesťanů
-od 18. do 25. ledna 2013.    

Nová farnost
byla zřízena v Malých Svatoňovicích – od 1.12.2012.

Tříkrálová sbírka
pořádaná  Oblastní  charitou  Hradec  Králové  proběhne  v  Černilově  a 
okolí v sobotu 5. ledna. Do sbírky lze přispět také prostřednictvím dár-
covské SMS ve tvaru: DMS KOLEDA na číslo 87777.
V neděli 6. ledna od 18 hod. je na ČT 1 Tříkrálový koncert.

Národní pouť od Svaté země
na zakončení Roku víry se uskuteční v listopadu 2013; informace na 
Poutním centru Biskupství královéhradeckého.



Rok 2012
Křty:

Černilov: 1. Dominik Jílek, České Meziříčí, 28.4.
        2. Filip Staša, Černilov, 28.4.
        3. Václav Dušek, Černilov, 30.9.
        4. David Csóka, Divec, 20.10.
        5. Agáta Albertová, Černilov, 3.11.

Číbuz: křty nebyly
Libřice: 1. Dominik Srdínko, Lejšo, 5.11

    2. Lucie Hořáčková, Lejš, 5.11.
     3. Lukáš Horáček, Le, 5.11.

Výrava: 1. Josef (Filip) Krejča, Výrava, 18.3.

Svatby: Černilov: 1. Lukáš Šulc a Jaroslava Suchá, 15.9.
        v ostatních farnostech svatby nebyly

Pohřby:
Černilov: 1. Ludmila Kašparová, 11.5., mše sv., kremace

        2. Marie Holancová, 4.6.
        3. Václav Šrámek, 29.6.
        4. Marie Sováková, 30.6.
        5. Marie Havlasová, 10.10., rozloučení, kremace

Číbuz: 1. Jan Svíčka, 24.1.
   2. Jarmila Špačková, 23.2.
   3. Stanislava Pozníková, 14.3.,  rozloučení u hrobu 
   4. Věra Snášelová, 16.3.
   5. Katarína Slížová, 11.4., mše sv., do hrobu na Pouchově
   6. Miroslava Semeráková, 23.4.
   7. Anna Silvarová , 17.5.
   8. Marie Jakubská, 4.7., rozloučení u hrobu
   9. Marie Kárníková, 18.7., rozloučení u hrobu 
 10. Václav Kárník, 7.9.
 11. Věra Vachková, 7.12.
 12. Marie Řeháková, 28.12., uložení do hrobu (rozlouč. v Černilově)

Libřice: 1. Leopold Štrajt, 26.1., mše sv., kremace
     2. Josef Řezníček, 7.12.

Výrava: 1. Petr Hejcman , 20.4., mše sv., kremace
     2. Jan Bartoš, 6.7.

Lejšovka: 1. Josef Lukášek, 14.8., rozloučení u hrobu

Rok víry
Z Katechismu katolické církve:

Člověk je svou přirozeností i svým povoláním náboženská bytost. Pro-
tože člověk pochází od Boha a jde k Bohu, nežije plně lidským životem, 
neprožívá-li svobodně svůj vztah k Bohu.
Člověk je stvořen, aby žil ve společenství s Bohem, v němž nachází své 
štěstí.
Když člověk naslouchá poselství  tvorstva a hlasu vlastního svědomí, 
může dosáhnout jistoty, že existuje Bůh, příčina a cíl všeho.
Církev učí, že jediný a pravý Bůh, náš Stvořitel a Pán, může být s jisto-
tou poznán skrze svá díla díky přirozenému světlu lidského rozumu.
Vycházíme-li  z  mnohostranné  dokonalosti  tvorů,  odlesků  nekonečně 
dokonalého Boha, můžeme o Bohu opravdu mluvit, i když naše ome-
zená mluva nevyčerpá jeho tajemství.
„Vždyť tvor se bez Stvořitele ztrácí.“ To vysvětluje, proč se věřící cítí 
podněcováni Kristovou láskou k tomu, aby přinášeli světlo živého Boha 
těm, kteří ho neznají nebo odmítají.
Bůh se z lásky zjevil a daroval člověku. Nabízí tak definitivní a vyčerpá-
vající odpověď na otázky člověka týkající se smyslu a cíle jeho života.
Bůh se zjevil  člověku tím, že mu postupně slovy i  činy zjevoval  své 
tajemství.
Bůh kromě svědectví, které vydává sám o sobě ve stvořených věcech, 
zjevil sám sebe i našim prarodičům. Mluvil k nim; po pádu jim přislíbil 
spásu a nabídl jim svou úmluvu.
Bůh uzavřel s Noem věčnou smlouvu, je to smlouva mezi Bohem a vše-
mi živými bytostmi. Ta bude platit, pokud bude trvat svět.
Bůh vyvolil  Abraháma a uzavřel  s  ním a jeho potomstvem smlouvu. 
Utvořil z něho svůj lid, jemuž zjevil skrze Mojžíše svůj zákon. Tento lid 
připravoval skrze proroky, aby přijal spásu určenou všemu lidstvu.
Bůh se plně zjevil tím, že poslal svého vlastního Syna, v němž navždy 
ustanovil svou smlouvu. Syn je definitivním Slovem Otce, takže po něm 
už nebude žádné jiné zjevení.
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Děkuji všem,  kdo  jste  v  uplynulém  roce  pomáhali  ve 
farnostech svou prací  i  finančně a  přeji vám všem do 
nového roku hodně zdraví a Božího požehnání.

Stanislav Jílek, děkan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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