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FARN Í Z PRAVODAJ

Slavnosti a svátky :
- pondělí 19. března - slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie;
- pondělí 26. března - slavnost Zvěstování Páně;
(na obě slavnosti je mše svatá večer v Černilově)

Bohoslužby

pro farnosti Černilov, Libřice, České Meziříčí a Číbuz


Černilov:

Březen 2007

v neděli v 9.30 hod.
v pondělí 5. a 12.3 v 8.00 hod., 19.3. v 17.00 hod., 26.3. v 18.00 hod.
ve středu a v pátek v 17.00 hod., po změně času v 18.00 hod.
první sobotu - 3.3. v 8.00 hod.



Z Následování Krista
od Tomáše Kempenského

Libřice:
každou sobotu v 17.00 hod., po změně času v 18.00 hod.

O skutcích konaných z lásky

České Meziříčí:

Za nic na světě a z lásky k žádnému člověku nesmíme vykonat něco zlého.
Avšak někdy, když tím prospějeme potřebnému člověku, lze některý dobrý počin
opomenout, nebo ho i zaměnit nějakým lepším. Tím se totiž dobrý skutek neruší,
nýbrž nahrazuje lepším.
Vnější skutek vykonaný bez lásky neprospívá; cokoli však se koná z lásky, ať je
to sebemenší a nepatrnější, všechno se obrací v užitek. Bůh totiž více ocení to, z
jak velké lásky kdo jedná, než kolik vykoná.
Mnoho vykoná, kdo mnoho miluje. Mnoho vykoná, kdo svou věc dělá dobře. A
dobře dělá, kdo slouží více společenství, než své vůli.
Často se zdá láskou, co je jen sobectvím, protože to zpravidla vychází z přirozené
náklonnosti, z vlastní žádosti, z naděje na odplatu, nebo z touhy po nějaké
výhodě.
Kdo má pravou a dokonalou lásku, v ničem nehledá sebe, nýbrž touží, aby se
všechno dálo jedině k Boží slávě. Nikomu také nezávidí, neboť netíhne k
žádnému osobnímu potěšení; ani se nechce radovat sám v sobě, ale nade
všechno dobro klade touhu po blaženosti v Bohu. Žádné dobro nepokládá za
vlastnictví někoho z lidí, nýbrž vše vztahuje plně k Bohu, z něhož vychází všechno
jakožto z pramene a v němž konečně všichni svatí blaženě spočinou.

----Březen v liturgickém roce
doba postní

v neděli v 8.15 hod.
ve čtvrtek v 17.00 hod., po změně času v 18.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.45 hod.

Rohenice:
v neděli 25.3. ve 14.00 hod.

Králova Lhota:
(v neděli 1. dubna ve 14.00 hod.)

Výrava:
(v pondělí 2. dubna v 18.00 hod.)

Svátost smíření:
v Českém Meziříčí v neděli přede mší sv.; v Černilově v Po, St a Pá přede mší
sv., v Ne jen výjimečně; v Číbuzi možno po mši sv.; v Libřicích přede mší sv.
v sobotu 31. března:
8.00 - 10.00 Černilov
10.30 - 11.30 Číbuz
13.30 - 15.00 České Meziříčí

Pobožnosti křížové cesty:
Černilov - v neděli ve 14.00 hod.
České Meziříčí - ve čtvrtek 1/2 hod. přede mší svatou.
Číbuz - u kapličky ve Smržově v pátek v 16.30 hod.
Libřice - v sobotu po mši sv.

----Katechismus katolické církve
Vyznání křesťanské víry: - „Věřím ve svatou církev obecnou“ Církev je jedna, svatá, katolická (všeobecná) a apoštolská
Církev je jedna: má jednoho Pána, vyznává jednu víru, rodí se z jednoho křtu,
tvoří jen jedno tělo, oživované jedním Duchem k jedné naději, jejímž naplněním
budou překonána všechna rozdělení.
Poutem jednoty je především „láska, neboť ona je svorník dokonalosti“ (Kol
3,14). Avšak jednotu církve v čase zajišťují také viditelná pouta společenství:
vedle vyznání jediné víry přijaté od apoštolů je to společné slavení
bohoslužby, především svátostí, a apoštolská posloupnost skrze svátost
kněžství.
Avšak už od samého začátku vznikaly určité roztržky, které apoštol ostře kárá a
odsuzuje. V pozdějších staletích však vznikly rozsáhlejší rozpory a nemalé
společnosti se odloučily od plného společenství katolické církve, leckdy ne bez
viny lidí z obou stran.
Ti, kdo se dnes rodí ve společenstvích vzešlých z takových rozštěpení a dospívají
v nich k víře v Krista, „nemohou být viněni z hříchu odloučení a katolická církev k
nim přistupuje s bratrskou úctou a láskou. Vírou ve křtu jsou ospravedlněni a
přivtěleni ke Kristu, proto jim právem náleží čestné označení křesťanů a synové
katolické církve je oprávněně uznávají za své bratry v Pánu“ (2. vat. koncil).
Kristus vždy dává své církvi dar jednoty, ale církev se za ni musí stále modlit a
usilovně ji chránit, posilovat a zdokonalovat, aby byla takovou, jakou po ní
chce Kristus. Proto se sám Ježíš v hodině svého utrpení modlil a nepřestává
prosit Otce za jednotu svých učedníků. Touha po obnovení jednoty všech
křesťanů je Kristův dar a výzva Ducha svatého.
Odpovědí na tuto výzvu je: život podle evangelia (obrácení srdce a svatost
života), modlitba (soukromé i veřejné modlitby za jednotu křesťanů), vzájemné
bratrské poznávání, ekumenická výchova všech věřících, dialog mezi teology a
setkávání křesťanů různých církví a společenství, spolupráce mezi křesťany v
různých oblastech služby lidem.
Starost o obnovení jednoty je záležitostí celé církve, věřících i pastýřů.

--Římskokatolická farnost
ČESKÉ MEZIŘÍČÍ
Farnost leží v rychnovském vikariátu. Zahrnuje obce České Meziříčí, Rohenice,

Královu Lhotu, Skršice, Tošov a Vranov. Na území farnosti se nachází farní kostel
sv. Kateřiny Alexandrijské v Českém Meziříčí, filiální kostel sv. Jana Křtitele v
Rohenicích a filiální kostel sv. Zikmunda v Králově Lhotě.
České Meziříčí:
První písemná zmínka o kostele a faře je z roku 1352, další pak z roku 1384. Od
roku 1713 po rozdělení farnosti Třebechovice měla farnost opět svého faráře,
České Meziříčí se stalo farností s filiálkami Králova Lhota a Rohenice. Téhož
roku bylo započato se stavbou nynější fary (dokončena 1715). V roce 1749 byla
postavena ve vsi Meziříčí socha Matky Boží (dnes u kostela). Původní kostel,
který nebyl pro farníky dost velký a hrozil zřícením, byl stržen (1748) a na jeho
místě byl postaven nynější. 8. září 1748 byl položen a požehnán základní kámen,
25. listopadu 1752 byl kostel vysvěcen, práce však pokračovaly ještě v dalších
letech do r. 1754. V roce 1851 byly do kostela pořízeny obrazy křížové cesty. V
roce 1954 byla opravena a rozšířena lurdská jeskyně se sochou Panny Marie, o
dva roky později vysvěcen oltář Božského Srdce Pána Ježíše. V roce 1971 byla
provedena generální oprava střechy, nátěr věží a omítka kostela. Za působení
P. Pospíšila byl kostel vymalován a liturgicky upraven interiér (oltář, ambon,
sedes, rozhlas). V roce 1988 bylo provedeno pokrytí presbytáře plechem, 2000
vyměněna tašková krytina na střeše kostela, 2001 pořízeno nové ozvučení
interiéru, 2003 provedena nová střecha na faře, 2004 natřena věž kostela a
zhotovena nová okna do sakristie a kaple.
Ani zdejší farnosti, tak jako mnohým dalším, se v posledních letech 20. století
nevyhnulo vloupání - z budovy fary byl ukraden betlém, nedávno byla ukradena
kredenční skříň z depozitáře. Ale abychom si udělali také obrázek o „starých
dobrých časech“, tak farní kronika uvádí: 1843 přepadena fara zlodějskou bandou,
1844 vykraden farní kostel, 1849 zapálen sklad dříví ve farské stodole.
V roce 1954 zemřel pan děkan Václav Buřil (od roku 1911 byl kaplanem a od
roku 1923 farářem ve zdejší farnosti). Administrátorem farnosti byl jmenován P.
Jan Cimburek. V roce 1955 byl jmenován administrátorem Miloslav Kopecký,
po něm téhož roku novým administrátorem Alois Homola. V roce 1975 duchovní
správu přebírá P. Josef Pospíšil z Přepych. V roce 1983 byl ustanoven
administrátorem P. Václav Černý z Černilova. V letech 1997 -1999 byla správa
vedena krátce z Černilova (P. Stanislav Jílek), z Třebechovic (P. Zdeněk Novák)
a z Přepych (P. Pavol Bazár, CM), potom opět z Černilova.
4.7.1971 slavil primiční mši svatou v opraveném kostele sv. Kateřiny v Českém
Meziříčí P. Bohuslav Macek, rodák z Královy Lhoty, „za veliké účasti
duchovenstva a nepřehledných zástupů věřících, přišlých z blízka i z dáli“.
27.1.1990 byl uveden do úřadu královéhradecké biskupa Mons. Karel
Otčenášek, zdejší rodák. V roce 1991 uděloval diecézní biskup ve zdejším kostele

svátost biřmování.
Ve farním kostele bývá mše svatá v neděli a ve čtvrtek, účast v neděli je v
průměru 40 věřících. Při bohoslužbách pomáhají ministranti, varhanice, kostelník,
o úklid a výzdobu kostela se starají pravidelně místní farníci. Ve farnosti působí
farní rada (ekonomická a pastorační). Pouť se slaví první neděli po slavnosti
Nanebevzetí panny Marie (15.8.), výročí posvěcení kostela v neděli po svátku
Narození Panny Marie (8.9.).
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Štěstí se skládá z tolika malých dílků,
že jednotlivě se ti zdají příliš malé.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Římskokatolická farnost, 503 43 Černilov 1, tel.: 731 604 603, e-mail:
rk.farnost@cernilov.cz
Farní zpravodaj (na každý měsíc) - pro vnitřní potřebu farností.

www.farnostcernilov.net

