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Ranní     modlitba  
     Pane, dej, abych s duševním pokojem přijímal všechno,

co mně přinese tento den.
     Dej, abych se ve všem úplně odevzdal do Tvé svaté vůle;

každou hodinu tohoto dne mě ve všem uč a podepři.
     Všechny zprávy, které během dne obdržím,

mě nauč přijímat s pokojnou myslí a pevným přesvědčením,
že ve všem je Tvá svatá vůle.

     Ve všem, co dělám, a ve všem, co říkám, 
veď moje myšlenky a city.

     Ve všech neočekávaných situacích nedopusť, abych zapomněl,
že všechno jsi seslal Ty.

     Nauč mě jednat přímo a rozumně s každým členem rodiny,
abych nikoho nezarmoutil a nikomu neublížil.

     Pane, dej  mi překonat tíhu nového dne
a zvládnout všechny události v jeho průběhu.

     Veď mou vůli a nauč mě modlit se, doufat, věřit a odpouštět.
     Amen.       (FZ 1/05)

Leden v liturgickém roce
vánoční doba

 od 9.1. liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky:
- neděle 1. ledna - slavnost Matky Boží, Panny Marie;
- pátek 6. ledna - slavnost Zjevení Páně;
- neděle 8. ledna - svátek Křtu Páně;
- středa 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)

první sobotu - 7.1. v 8.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 17.00 hod. 

v neděli 1.1. ve 14.00 hod.

Výrava:
v lednu a únoru mše sv. nebudou,

další mše sv. bude v pondělí 27. 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).

-----
Z Božího slova

Od dětství znáš svatá Písma;
ta tě mohou naučit moudrosti,

abys dosáhl spásy vírou v Krista Ježíše. 
Všechno, co je v nich napsáno, je vdechnuto Bohem

a hodí se k poučování, k usvědčování, 
k napravování a k výchově ve spravedlnosti.

Tak je potom Boží člověk dokonalý,
důkladně vyzbrojený pro každé dobré dílo.

(2 Tim 3,15-17)



Rok 2016

Křty:

Černilov: 1. Anna Taterová, Hradec Králové, 15.10.

Číbuz: 1. Adam Lacko, Vlkov, 18.3.

Libřice: křtiny nebyly

Svatby: 

Černilov: 1. Petr Brablc a Pavlína Kupková, 26.11.
        

Číbuz: 1. Peter Priester a Iva Slánská, 2.7.

Libřice: svatba nebyla

Pohřby:

Černilov: 1. Josef Michálek, 8.1.
        2. Jaroslav Horák, 29.1., rozloučení na hřbitově
        3. Jiří Hroch, 29.4.
        4. Miroslav Uher, 9.6., mše sv., uložení urny
        5. Anna Tomková, 16.6.
        6. Marie Fiedlerová, 21.10., mše sv., kremace

Libřice: 1. Václav Pařízek, 18.11., mše sv., do hrobu v Lejšovce

Výrava: 1. Václav Dvořák, 5.2.
     2. Milada Dvořáková, 21.7.

Číbuz:  1. Marie Svíčková, 11.7.

Odpočinutí věčné 
dej zemřelým, Pane,

a světlo věčné ať jim svítí.
Ať odpočinou v pokoji.

Amen.



Z diecéze a farností

Tříkrálovou sbírku
pořádá Oblastní charita Hradec Králové:
- v Černilově proběhne v obci v sobotu 7. ledna; přispět bude možné do 
pokladniček i v neděli 8. ledna po mši sv.
- v Číbuzi bude v neděli 8. ledna při mši sv. místo sbírky pro farnost 
Tříkrálová sbírka.

Půjdem spolu do Betléma
Putování  ke  skalnímu Braunovu  Betlému se  uskuteční  v  sobotu  14. 
ledna; odchod v 8.30 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 v úterý 24. 
ledna v 18.00 hod. v Kulturním a spolkovém domě v Černilově .

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 a 
kdo pomáháte při opravách; děkuji také vám všem, kdo průběžně do 
sbírek  nebo  formou  daru  finančně  přispíváte  pro  chod  jednotlivých 
farností  nebo  na  opravu  kostelů;  děkuji  všem,  kdo  se  účastníte 
společných bohoslužeb a kdo se také za své farní společenství modlíte. 
Pán Bůh vám to odplať.  

  Stanislav Jílek, děkan

TTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Požehnaný rok 2017 !
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