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Leden v liturgickém roce
vánoční doba

 od 11.1. liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky:

- pátek 1. ledna - slavnost Matky Boží, Panny Marie;
- středa 6. ledna - slavnost Zjevení Páně;
- neděle 10. ledna - svátek Křtu Páně.

Z diecéze a farností

Tříkrálová sbírka
- v Černilově proběhne v obci v sobotu 9. ledna; přispět bude možné do 
pokladniček i v neděli 10. ledna po mši sv.
-  v  Číbuzi  bude  nedělní  sbírka  při  mši  sv.  10.  ledna  věnována  do 
Tříkrálové sbírky.

Půjdem spolu do Betléma
Putování  ke  skalnímu Braunovu  Betlému se  uskuteční  v  sobotu  16. 
ledna; odchod v 8 hod. od kostela sv. Štěpána v Černilově.

Ekumenická bohoslužba
Věřící z evangelické a katolické církve se v rámci Týdne modliteb za 
jednotu křesťanů (18. - 25. 1.) společně sejdou k bohoslužbě ve středu 
20. ledna v 18.00 hod. v KSD v Černilově .



Bohoslužby

Černilov:
v neděli v 8.30 hod.

ve středu a v pátek v 17.00 hod. (kromě 20.1.)
(po ohlášení předcházející neděli)

první sobotu - 2.1. v 8.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

v pátek 1.1. v 10.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 17.00 hod. 

v pátek 1.1. ve 14.00 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 je vhodné použít např. Kancionál (zpovědní zrcadlo, 
modlitby).

-----
Poděkování

Děkuji vám všem, kdo jste v uplynulém roce pomáhali ve farnostech: 
varhaníkům a zpěvákům za hudební doprovod a zpěv při bohoslužbách, 
ministrantům za službu u oltáře, vám, kdo při liturgii čtete Boží slovo a 
přímluvy; děkuji vám, kdo se staráte o kostely, o jejich úklid a výzdobu; 
děkuji  také  vám  všem,  kdo  průběžně  do  sbírek  nebo  formou  daru 
finančně  přispíváte  pro  chod  jednotlivých  farností  nebo  na  opravu 
kostela (Číbuz); děkuji všem, kdo se účastníte společných bohoslužeb a 
kdo se také za své farní společenství modlíte. Pán Bůh vám to odplať.  

  Stanislav Jílek, děkan



Rok 2015

Křty:

Černilov: 1. Michal Grofčík, Černilov, 21.2.
        2. Elissa Čurejová, Smiřice, 20.6.
        3. Jan Dušek, Černilov, 19.7.
        4. Hana Dušková, Černilov, 19.7.
        5. Antonín Jílek, České Meziříčí, 24.10.

Číbuz: 1. Sofie Svatoňová, Smržov, 20.9.
   2. Daniel Svatoň, Smržov, 20.9.
   3. Tadeáš Hardoš, Smržov, 26.9.
   3. Tereza Hardošová, Smržov, 26.9.

Libřice: křtiny nebyly

Svatby: 

Černilov: 1. Martin Skákal a Jana Malečková, 6.6.
        2. Milan Pelikán a Marie Bortlíková, 12.9.

v ostatních farnostech svatby nebyly

Pohřby:

Černilov: 1. Josef Tošovský, 20.3.
        2. Božena Bartošová, 4.8.
        3. Anna Ferbasová, 13.8., mše sv., kremace
        4. Josef Maleček, 22.10., mše sv., kremace
        5. Milada Stolínová, 18.12., mše sv., kremace

Libřice: 1. Marie Vašátková, 2.1.
     2. Jozef Gajdoš, 10.4., mše sv., kremace

Výrava: 1. Ludmila Křížková, 26.1., mše sv., kremace
     2. Brigitta Rýdlová, 12.2.
     3. Václav Hlavsa, 12.3.
     4. Věra Rohlenová, 24.3.
     5. Ludmila Nepokojová, 17.4.
     6. Vlastimil Šťásek, 3.12., mše sv., kremace



Číbuz:  1. Božena Šrámová, 22.4.
   2. Ladislav Hojný, 30.4., pohřeb beze mše
   3. Pavel Šubrt, 15.7.
   4. Miloslava Princová, 25.9.

Modlitba za svět
(z Pastorační příručky pro veřejné pobožnosti)

Všemohoucí Bože, Otče slitování, 
děkujeme ti za tvou dobrotu a přívětivost 
k nám a ke všem lidem na celém světě. 
Velebíme tě za náš svět, který jsi stvořil,
za ochranu, kterou nám poskytuješ, 
za všechna dobrodiní tohoto života 
i za dary, které pozemský život přesahují. 
Snažně tě prosíme, požehnej naší zemi. 
Obdař ji zdravým, jasným věděním 
a pravou zbožností. 
Chraň nás před násilím, rozbroji a zmatky, 
před pýchou a domýšlivostí 
a před každou cestou zla.
Daruj ducha moudrosti těm, 
jimž jsi svěřil vládu nad národy, 
aby chránili mír. 
V dobách blahobytu naplň srdce lidí vděčností. 
Ve dnech utrpení dej, 
ať důvěra v tebe nám nedá podlehnout.
O to všechno tě prosíme ve jménu Ježíše Krista.
Amen.

(astronaut J. Lowell)
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Požehnaný rok 2016 !
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