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F A R N  Í        Z  P R A V O D A J
pro farnosti Černilov, Libřice a Číbuz
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Leden 2020
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       Miluj Pána Boha svého
         vždy z celého srdce svého,

       z celé duše i mysli své,
       ze vší síly i moci své.

       Miluj též bližního svého
       tak jako sebe samého,

         ne pro sebe, leč pro něho
       a pro Pána Boha svého.

       Každý na to vždy pamatuj,
       obojího se přidržuj,
       abys chráněn všeho zlého
       došel království věčného.

               (hymnus DMC - MUD)

Leden v liturgickém roce
vánoční doba, od 13.1. liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky:

- středa 1. ledna - slavnost Matky Boží, Panny Marie;
- neděle 5. ledna - slavnost Zjevení Páně;
- neděle 12. ledna - svátek Křtu Páně;
- sobota 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)

ve středu 1.1. v 8.30 hod.
první sobotu - 4.1. v 8.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

ve středu 1.1. v 10.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 17.00 hod. 

ve středu 1.1. ve 14.00 hod.

Výrava:
v lednu a únoru mše sv. nebudou,

další mše sv. bude v pondělí 30. 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).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
Následuj mne (Mt 9,9), já jsem cesta, pravda a život (Jan 14,6).

Bez cesty nelze jít, bez pravdy není poznání a bez života se nežije.
Já jsem cesta neporušitelná, pravda neomylná, život nekonečný.

Já jsem cesta nejpřímější, pravda nejvyšší,
život pravý, život blažený, život nestvořený.

Setrváš-li na mé cestě, poznáš pravdu;
pravda tě osvobodí a získáš věčný život.

(Tomáš Kempenský: Následování Krista)
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Rok 2018
Křty:

Černilov:   1. Nela Smitková, Rohenice, 6.7.         

Číbuz: 1. Radim Peisker, Hubíles, 11.8.

Libřice: křtiny nebyly

Svatby: 
Černilov: 1. Kateřina Kupková a Benjamin Vejnar, 3.8.

Číbuz: svatba nebyla

Libřice: svatba nebyla

Pohřby:
Černilov: 1. Jan Bortlík, 19.2.

        2. Marie Kubařová, 26.4.
        3. Karel Nedbal, 23.7., rozloučení v kostele, uložení urny
        4. Martin Hynek, 25.10., beze mše
        5. Josef Vašata, 16.12.
       

Libřice: 1. Libuše Kafková, 4.10., mše sv., kremace

Výrava: 1. Jiří Rýdl, 16.2., beze mše 
     2. František Nepokoj, 24.4., beze mše 
     3. Růžena Bartoňová, 6.6.
     4. Josef Kotlant, 3.9.
     5. Jan Vanžura, 23.11., beze mše, kremace

Číbuz:  1. Věra Fikrová, 18.1.
   2. Vlasta Nováková, 18.2.
   3. Jiří Dušek, 22.2., pohřební mše sv. v HK u PM
   4. Zdeněk Sedláček, 12.8., beze mše
   5. Anna Černá, 16.9., mše sv., kremace

+ + +

Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane,
a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočinou v pokoji. Amen.

+ + +



Z diecéze a farností

Tříkrálová sbírka
se koná ve dnech 4. - 12. ledna - podle ohlášení v jednotlivých 
obcích; pořádá Oblastní charita Hradec Králové. 
Informace: www.charitahk.cz , www.hk.caritas.cz , 
www.trikralovasbirka.cz 

Sbírka na bohoslovce
z neděle 1. prosince:
Černilov – 2.220,- Kč, Číbuz – 816,- Kč, Libřice – 1.460,- Kč

Ekumenická bohoslužba
-  středa  22.  ledna v  18.00  hod.  v  Kulturním  a  spolkovém  domě  v 
Černilově; v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů se každý rok 
scházejí věřící z místního evangelického sboru a katolické farnosti ke 
společné bohoslužbě.

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 2020 !
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
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