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Modlitba za synodu 

Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý, 
shromážděni ve tvém jménu. 

Provázej nás ty sám, 
vstup do našich srdcí 

a vytvoř si v nich domov. 
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat, 

uč nás, jak na ní vytrvat. 
Jsme zde s přetěžkým břemenem svých slabostí a hříchů. 

Nedopusť, abychom propadli zmatku, 
nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí, 
nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy. 

Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu, 
abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně, 

abychom nesešli z cesty pravdy 
a neodchýlili se od toho, co je správné. 

To vše žádáme od tebe, 
jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase, 

a ve společenství s Otcem i Synem 
na věky věků. 

Amen. 

Leden v liturgickém roce
vánoční doba, od 10. 1. liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky:

- sobota 1. ledna - slavnost Matky Boží, Panny Marie;
- čtvrtek 6. ledna - slavnost Zjevení Páně;
- neděle 9. ledna - svátek Křtu Páně;
- úterý 25. ledna - svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola. 



Bohoslužby

Černilov:

v neděli v 8.30 hod.
ve středu (kromě 5. 1.) a v pátek v 17.00 hod.

v sobotu 1. 1. v 8.30 hod.
ve čtvrtek – 6. 1. v 17.00 hod.

Číbuz:

v neděli v 10.00 hod.
v sobotu 1. 1. v 10.00 hod.

Libřice:

v sobotu v 17.00 hod. 

Výrava:
v lednu a únoru mše sv. nebudou,

další mše sv. bude v pondělí 28. března v 18.00 hod.

---
Svátost smíření

Svátost smíření je možné přijmout před každou mší svatou. K přípravě
na tuto svátost poslouží např. Kancionál.
Zde nalezneme informace o samotné svátosti, jejích částech a liturgii;
zpytování svědomí pro dospělé a zrcadlo svědomí - podle Desatera, - k
prohloubení  duchovního života;  zpytování  svědomí pro mladší  děti  a
zpytování svědomí pro starší děti a dospívající.

Z diecéze a farností
Tříkrálová sbírka
- se uskuteční od 1. do 16. ledna v souladu s aktuálními protiepi-
demickými opatřeními. Tříkrálovou sbírku je možné podpořit pří-
spěvkem do kasičky, bezhotovostvím darem na účet sbírky, da-
rem do online pokladničky, dárcovskou SMS.
Informace na: www.trikralovasbirka.cz , www.hk.caritas.cz .

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


Sbírka na bohoslovce
z neděle 12. prosince:
Černilov – 2.980,- Kč, Číbuz – 1.390,- Kč, Libřice – 900,- Kč

Půjdem spolu do Betléma
- v sobotu 15. ledna - v 8.15 hod. od kostela sv. Štěpána v Černilově.

Týden modliteb za jednotu křesťanů
19. - 25. ledna. Texty na:
https://www.bihk.cz/biskupstvi/kancler-administrativni-odbor/dokumenty-
ke-stazeni/dalsi-dokumenty .

Neděle Božího slova
- neděle 26. ledna. Další informace na: www.biblickedilo.cz .
Na biblický apoštolát se bude v tuto neděli konat sbírka – přispět bude
možné do označené pokladničky vzadu v kostele.

Duchovní obnova pro manželské páry
- on-line v sobotu 12. února (9 – 15 hod.).
Informace na: www.bihk.cz/pastorace/rodin .

Rok 2021
Křty:

Černilov:   1. Terezie Stašová, Černilov, 10. 7.   
          2. Johana Bortlíková, Výrava, 24. 9.

                   3.  Filip Václav Treksa, Výrava / USA, 26. 9.
          4. Vanessa Hana Treksa, Výrava / USA, 26. 9.
          5. Václav Tater, Hradec Králové, 23. 10.
          6. Šimon Mach, Holohlavy, 13. 11.
          7. Denisa Čechová, Smiřice, 13. 11.
          8. Karolína Dušková, Plotiště n. L., 4. 12.

Číbuz: 1. Emma Dubská, Vlkov, 28. 8.

Libřice: křtiny nebyly

Svatby: 

Černilov: 1. Jana Štanderová a Petr Izák, 3. 9.

http://www.bihk.cz/pastorace/rodin
http://www.biblickedilo.cz/
https://www.bihk.cz/biskupstvi/kancler-administrativni-odbor/dokumenty-ke-stazeni/dalsi-dokumenty
https://www.bihk.cz/biskupstvi/kancler-administrativni-odbor/dokumenty-ke-stazeni/dalsi-dokumenty


Číbuz: svatba nebyla

Libřice: svatba nebyla

Pohřby:

Černilov: 1. Marie Nepokojová, 17. 2.  rozloučení u hrobu
        2. Štefánia Kudrnáčová, 22. 2.
        3. Božena Štanderová, 25. 2.  mše sv., kremace
        4. Jaroslav Kudrnáč, 12. 3. 
        5. Ladislav Csóka, 21. 5.  uložení urny do hrobu
        6. Jaroslava Hrochová, 30. 8.
        7. Marie Sýkorová, 10. 11.  beze mše, kremace
      

Libřice: 1. Josef Hojný, 10. 2.,  beze mše, do hrobu

Výrava: 1. Marie Špačková, 16. 1.
     2. Ludmila Žďárková, 29. 10.

Číbuz:  1. Věra Vítová, 13. 1.  beze mše, do hrobu
   2. Jaroslav Vít, 23 .3.  beze mše, do hrobu
   3. Josef Černý, 8. 10.  beze mše, kremace
   4. Jarmila Kašparová, 4. 12.

+ + +

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

+ + +

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 2022 !
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
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