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Leden v liturgickém roce
vánoční doba; od 12.1. liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky:
- středa 1. ledna - slavnost Matky Boží, Panny Marie;
- úterý 6. ledna - slavnost Zjevení Páně;
- neděle 11. ledna - svátek Křtu Páně.

Z diecéze a farností

Příprava na Národní eucharistický kongres
Leden  až  červen:  na  každý  měsíc  je  připraveno  jedné  téma,  další 
informace a materiály na www.nek2015.cz  .
Téma na leden: Eucharistie a jednota.
Ve farnostech:
- adorace k jednotlivým tématům - na první pátek po mši sv.
- homilie na dané téma - jednu neděli v měsíci.
- modlitba za NEK 2015 - na konci každé mše svaté před požehnáním.

Ekumenická bohoslužba
v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25.1.) se uskuteční v 
Černilově ve středu 21. ledna v 18.00 hod. v KSD .

Číbuz
V  loňském  roce  začala  postupná  oprava  střechy  a  věže  kostela.  S 
ohledem  na  finanční  prostředky  byla  provedena  pouze  oprava  části 
střechy kostela (239.775,- Kč), další postup oprav je závislý na získání 
dotací a příspěvků. Poděkování patří všem, kdo se podíleli na přípravě - 
finančně i fyzicky a pomáhali i při opravě.

http://www.nek2015.cz/


Bohoslužby
Černilov:

v neděli v 8.30 hod.
v pátek v 17.00 hod. 

(ve středu mše sv. nebudou)
první sobotu - 3.1. v 8.00 hod.

v úterý 6.1. v 17.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

ve čtvrtek 1.1. v 10.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 17.00 hod. 

ve čtvrtek 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).

Adorace
V Černilově - na první pátek (po mši sv.),

letos s tématy měsíčních příprav
na Národní eucharistický kongres.

-----
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici,

pravím ti: „Neboj se, já jsem tvá pomoc.“ 
(Iz 41,13, ekum. překlad)

Svou cestu svěř Hospodinu,
doufej v něho, on sám bude jednat.

(Žl 37,5, ekum. překlad)



Rok 2014
Křty:

Černilov: 1. Václav Kubař, Černilov, 2.3.
        2. Ondřej Staša, Černilov, 15.6.
        3. Vít Morávek, Pardubice, 28.6.
        4. Tadeáš Zilvar, Praha, 9.8.
        5. Vojtěch Smitka, Rasošky, 16.8.
        6. Sofie Krejzová, Divec, 20.9.

Číbuz: 1. Karel Vlk, Újezd, 6.9.
   2. Michaela Hlavatá, Skalice, 28.9.
   3. Michaela Grošková, Újezd, 1.11.

Libřice: 1. Jan Gajdoš, Lejšovka, 4.10.

Svatby: 

Číbuz: 1. Emil Gunár a Hana Eremiášová, 31.5.
 

v ostatních farnostech svatby nebyly

Pohřby:

Černilov: 1. Zita Torčíková, 18.1.
        2. Jozefína Pištová, 10.2.
        3. Miroslava Hynková, 25.4., pohřeb - beze mše
        4. Jaroslava Adámková, 20.6., mše sv., uložení urny
        5. Jaroslava Šolcová, 28.7., pohřeb - beze mše

Číbuz: 1. Ladislav Snášel, 17.5.
     2. Marie Prokšová, 24.6., rozloučení na hřbitově

   3. Marta Matušková, 15.8.

Libřice: 1. Júliana Vychytilová, 3.11.

Výrava: 1. Růžena Šrámková, 14.3.
     2. Miluše Lukášková, 27.8., pohřeb beze mše
     2. Marie Hynková, 30.10.



Modlitba
za Národní eucharistický kongres 2015

Bože, náš nebeský Otče,
děkujeme Ti, že s námi

uzavíráš z lásky smlouvu
novou, věčnou, nejsvětější,
když nám Kristus na oltáři

dává Svoje Tělo a Krev.

Uč nás tuto smlouvu slavit,
milovat a zachovávat.

Požehnej, ať náš Národní
eucharistický kongres

obnoví v nás ctnosti víry,
lásky, naděje a sílu

k jednotě a vzájemnosti,
aby společenství Církve 

neslo světu radostnou zvěst.

Na přímluvu Matky Boží
ať s novou a hlubší úctou

přijímáme Tělo a Krev
Tvého jediného Syna,

který s Tebou v Duchu Svatém
věčně žije a kraluje. Amen.

Otče náš.
Zdrávas Maria. 

----------------------------------
Děkuji vám za spolupráci ve farnostech 

a přeji vám do nového roku
hodně zdraví a Božího požehnání.

Stanislav Jílek, děkan
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