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Učiň mě, Pane, nástrojem, 
ať zářím tvým pokojem.

Kde dusí nenávist, ať lásku vnáším,
kde tiskne bezpráví, ať křivdy snáším,
ať smírem spojuji, kde dělí hádky, 
ať pravdou přemáhám omyl a zmatky.

Ať vírou postavím hráz pochybnostem,
ať propast zoufalství překlenu mostem,
kde vládne temnota, ať světlo křesám,
se všemi smutnými ať v tobě plesám.

Požehnej, Pane, mé snaze přímé,
víc, než být potěšen, chci těšit jiné,
víc, než být pochopen, druhé chci chápat,
víc, než být milován, chci lásku dávat.

Kdo dává, dostává, mnohem víc přijme,
kdo ztrácí, nalézá sebe i jiné,
kdo bližním odpouští, sám milost pozná,
ba ani smrt mu víc nebude hrozná.

(hymnus DMC, Kancionál č. 928)

Leden v liturgickém roce
vánoční doba, od 8.1. liturgické mezidobí

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



Bohoslužby

Černilov:
v neděli v 8.30 hod.

ve středu a v pátek v 17.00 hod.
(po ohlášení předcházející neděli)

první sobotu - 6.1. v 8.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 17.00 hod. 

v pondělí 1.1. ve 14.00 hod.

Výrava:
v lednu a únoru mše sv. nebudou,

další mše sv. bude v pondělí 26. března v 18.00 hod.

---
Svátost smíření

Svátost smíření je možné přijmout před každou mší svatou. K přípravě 
na tuto svátost je vhodné použít např. Kancionál (zpovědní zrcadlo, 
modlitby).

-----
Opravy kostelů

Černilov
V roce 2017 byla natřena věžička nad presbytářem (42.350 Kč),  do 
sakristie  bylo  pořízeno  nové  okno  (11.000  Kč),  světlík  (3.600  Kč)  a 
dveře (49.500 Kč), do kostela nové dveře do věže a na kůr (64.856 Kč).
Ve Výravě byla provedena drobná oprava střechy nad sakristií.

Číbuz
V roce 2017 byla dokončena oprava střechy kostela vč. presbytáře a 
sakristie. Celkové náklady (firma + dozor) činily 1.117.090 Kč. Na tuto 
opravu přispělo Ministerstvo kultury (490 tis.), obce Skalice (100 tis), 
Smržov (50 tis.) a Černilov (40 tis), biskupství z Fondu solidarity (50 tis) 
a čtyři farníci (100 tis.). Všem patří upřímný dík.



Rok 2017
Křty:

Černilov: 1. Tomáš Staša, Černilov, 28.1.   
        2. Magdaléna Pelikánová, Josefov, 7.10.

                 3. Jaroslav Rada, Opočno, 4.11.

Číbuz: 1. Peter Priester, Hradec Králové, 30.7.
   2. Richard Peisker, Hubíles, 13.8.

            3. Josef Dvořák, Újezd, 2.9.

Libřice: křtiny nebyly

Svatby: 
Černilov: 1. Petr Mikulášek a Romana Steinerová, 29.4.

Číbuz: svatba nebyla

Libřice: svatba nebyla

Pohřby:
Černilov: 1. Jindřiška Adamírová, 2.2.

        2. Miroslava Vejrochová, 1.3., beze mše, v kruhu rodiny
        3. Josef Šrámek, 22.5.
        4. Marie Špačková, 4.11.
        5. Marie Prokšová, 8.12.

Libřice: 1. Václav Slánský, 16.1.
     2. Václav Bek, 23.5.
     3. Miroslav Štrajt, 26.5., mše sv., kremace
     4. Ján Rajnoha, 16.12., mše sv., kremace
     5. Marie Slánská, 22.12.

Výrava: 1. Marie Králiková, 14.6., mše sv., kremace
     2. Vladimír Panenka, 16.11.

Číbuz:  1. Ladislav Pazderka, 23.3., beze mše sv.
   2. Vladislav Černý, 19.6.
   3. Josef Kaisrlík, 13.11.
   4. Marie Kadeřávková, 28.12.

+ + +
Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane,

a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočinou v pokoji. Amen.
+ + +



Z diecéze a farností
Tříkrálová sbírka
- v sobotu 6. ledna; pořádá Oblastní charita Hradec Králové.

Katolické bohoslužby:
- na diecézních stránkách:  www.bihk.cz; - na celorepublikovém portálu 
www.bohosluzby.cirkev.cz; - odkazy na portálu www.mapy.cz; nově pro 
mobilní telefony s Androidem na Google Play – Bohoslužby beta.

Setkání rodin
21 -  26.  srpna 2018 se uskuteční  v irském Dublinu Světové setkání 
rodin s  papežem Františkem.  Už nyní  se papež František  obrací  na 
farnosti a zve k vzájemnému setkávání rodin. Informace a katecheze 
pro farnosti na http://rodiny.cz v odkazu na Světové setkání rodin 2018.

Mobilní aplikaci iZIDOOR
vydali salesiáni Dona Boska; je určena všem, kteří se chtějí formovat a 
inspirovat  v  duchovním  životě,  zvláště  mladým;  zatím  pro  mobilní 
telefony s Androidem.

Ekumenická bohoslužba
Věřící z evangelické a katolické církve se v rámci Týdne modliteb za 
jednotu křesťanů (18. - 25. 1.) společně sejdou k bohoslužbě v úterý 23. 
ledna v 18.00 hod. v Kulturním a spolkovém domě v Černilově .

Poděkování
Děkuji vám všem, kdo jste v uplynulém roce pomáhali ve farnostech:
- za hudební doprovod a zpěv, četbu Božího slova a přímluv a za službu 
u oltáře při bohoslužbách; - za péči o kostely, o jejich úklid a výzdobu a 
pomoc při opravách; - za finanční dary a příspěvky do sbírek; - za účast 
na společných bohoslužbách; za práci členům farních rad; - za modlitby 
za své farní společenství. Pán Bůh vám to odplať.  

  Stanislav Jílek, děkan
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Požehnaný rok 2018 !
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
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