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FARNÍ  ZPRAVODAJ
pro farnosti ernilov, Lib ice a íbuz
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 Leden 2010
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 Leden v liturgickém roce
Doba váno ní (do 10.1.) a liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky :
- pátek 1. ledna - slavnost Matky Bo í, Panny Marie;
- st eda 6. ledna - slavnost Zjevení Pán ;
- ned le 10. ledna - svátek K tu Pán ;
- pond lí 18. ledna - památka Panny Marie, Matky jednoty k es an ;
- pond lí 25. ledna - svátek Obrácení sv. Pavla, apo tola.
Týden modliteb za jednotu k es an
- od pond lí 18. ledna do pond lí 25. ledna.

---
Bohoslu by

ernilov:
 v ned li v 8.30 hod.

ve st edu a v pátek v 17.00 hod.
první sobotu - 2.1. v 8.00 hod.

Lib ice:
ka dou sobotu  v 17.00 hod.

íbuz:
v ned li v 10.00 hod.

Výrava:
v zim  m e sv. nejsou

m e sv. bude a  v pond lí 29. b ezna 2010 v 18.00 hod.

Svátost smí ení
Ve v ech kostelích je mo né p ijmout svátost smí ení p ed ka dou m í svatou (s
ohledem na za átek bohoslu eb). Ke svátosti smí ení je t eba se p ipravit; ke zpy-
tování sv domí poslou í nap . Kancionál.

Rok 2009
K ty:
- ernilov (5):   Veronika (Anna) Sta ová, ernilov

Anna (Marie) Krej ová, Výrava - k est ve Výrav
Tomá  Faj ík, Hradec Králové
Viktor itev, ernilov
Adam Jo ko, ernilov

- Lib ice (1): Anastazie Slánská, Lib ice

- íbuz (1): Václav Kví era, Smr ov - k est ve Smr ov

Svatby:
- íbuz (1): Eric Kalisa a Petra Kalisa, Smi ice - konvalidace

- ernilov, Lib ice - ádné s atky nebyly.

Poh by:
- ernilov (3): Zde ka Církvová, ernilov

Marie Hrochová, ernilov
Anna Kade ávková, ernilov

- Výrava (3): Jan Rejchrt, Výrava / Cheb - rozlou ení po kremaci
Bo ena Hejcmanová, Výrava
Marie Hájková, Výrava

- Lib ice (2): Mária Petrá ková, Lib ice / DD Humburky
Josef Tláskal, Lib ice

- íbuz (4): Jaroslav Ka par, Skalice
Anna Sedlá ková, Hubiles
Václav Pilná ek, ernilov
Marie eháková, DD T ebechovice

-----
D kuji v em za pomoc a spolupráci v uplynulém roce (úklid kostel ,
výzdoba kv tinami, kostelnické práce, opravy, p íprava k bohoslu -
bám,  hudba,  zp v,  slu ba  u  oltá e),  za   finan ní  podporu  kostel
(sbírky a dary) a za va e modlitby.
Do nového roku 2010 vám v em p eji hodn  zdraví a Bo ího po eh-
nání.  Stanislav Jílek, d kan
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