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F A  R N  Í        Z  P R A  V O D A  J 
pro farnosti Černilov, Lib řice, České Mezi ří čí a Číbuz 
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Duben 2007 
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Petrovo kázání 
(Skutky apoštolů 2,14-39) 

 

Tu vystoupil Petr s ostatními jedenácti apoštoly a slavnostně k nim promluvil: 
  

„ ... Izraelité, poslyšte tato slova! Bůh vám dal svědectví o Ježíši Nazaretském 
mocnými činy, divy a znameními, které, jak víte, konal Bůh skrze něho mezi 
vámi. A on byl vydán, jak to Bůh předem rozhodl a předpověděl, a vy jste ho 
rukama bezbožníků přibili na k říž a zabili . Ale Bůh ho vzkřísil , zbavil bolestí 
smrti, protože nebylo možné, aby zůstal v její moci ... 
Toho Ježíše Bůh vzkřísil, a my všichni jsme toho svědky . Byl povýšen po pravici 
Boží, od Otce přijal slíbeného Ducha svatého, vylil ho, jak vidíte a slyšíte ... 
Ať je úplně jasno celému izraelskému národu toto: Pánem a Mesiášem 
ustanovil B ůh práv ě toho Ježíše, kterého jste vy uk řižovali .“ 
  

Když to uslyšeli, proniklo jim to srdce a ptali se Petra a ostatních apoštolů:  
„Bratři, co máme dělat?“  
  

Petr jim odpověděl:  
„Obra ťte se! A každý z vás a ť se dá pok řtít ve jménu Ježíše Krista, aby 
vám byly odpušt ěny h říchy, a jako dar dostanete Ducha svatého. Vždy ť to 
zaslíbení platí vám i vašim d ětem, ale také všem, kdo jsou ješt ě daleko, 
které si povolá Pán, náš B ůh.“ 

----- 
Duben v liturgickém roce 

Svatý týden. Velikonoční doba 
Slavnosti a svátky  :  
- neděle 1. dubna - Květná ned ěle; 
- čtvrtek 5. dubna - Zelený čtvrtek ; 
- pátek 6. dubna - Velký pátek ; 

- sobota 7. dubna - Bílá sobota ; 
- neděle 8. dubna  - slavnost Zmrtvýchvstání Pán ě; 
- pondělí 23. dubna - svátek sv. Vojt ěcha , biskupa a mučedníka; 
- středa 25. dubna - svátek sv. Marka , evangelisty 
 

  Bohoslužby 
 

Černilov : 
v neděli v 9.30 hod. 

v pond ělí v 8.00 hod., 9.4. (Velik. Po) v 9.30 hod. 
ve středu  a v pátek  v 18.00 hod., 6.4. (Velký Pá) v 18.30 hod. 

první sobotu  - 7.4. (Bílá So) v 19.30 hod. 
     

Lib řice:  
každou sobotu   v 18.00 hod., kromě 7.4. 

v neděli  8.4. ve 14.00 hod. 
    

České Mezi říčí:  
v ned ěli v 8.15 hod. 

 ve čtvrtek  v 18.00 hod., 5.4. (Zelený Čt) v 17.00 hod. 
   

Číbuz:  
v neděli v 10.45 hod. 

na Velký pátek 6.4. v 17.00 hod. 
   

Rohenice : 
v ned ěli  15., 22. a 29.4. ve 14.00 hod. 

   

 Králova Lhota : 
(první neděli v měsíci) 

v neděli 1.4.  ve 14.00 hod. 
   

Výrava:  
v pond ělí 2. a 9.4. v 18.00 hod. 

----- 
Svátost smí ření:  

  

v Českém Mezi říčí v neděli a ve čtvrtek přede mší svatou; v Černilov ě v 
pondělí, středu  a pátek přede mší svatou, v neděli výjimečně; v Číbuzi  možno i 
po mši sv.; v Lib řicích  přede mší sv. 



-----   

Velikono ční ob řady: 
   

Zelený čtvrtek:  17.00 České Meziříčí 18.30 Černilov 
Velký pátek:  17.00 Číbuz  18.30 Černilov  
 Bílá sobota:  17.00 České Meziříčí 19.30 Černilov 
Zmrtvýchvstání Pán ě:   8.15 ČM    9.30 Čern.   10.45 Číbuz   14.00 Libřice 
Velikono ční pond ělí:    8.15 ČM    9.30 Čern.   10.45 Číbuz   18.00 Výrava 

   
Katechismus katolické církve 

   

Vyznání k řesťanské víry:  -  „V ěřím ve svatou církev obecnou“ 
 - Církev je jedna, svatá, katolická (všeobecná) a 
apoštolská 

  

Církev je svatá:  
přesvatý Bůh je jejím původcem; Kristus, její ženich, se za ni obětoval, aby ji 
posvětil; Duch svatosti ji oživuje. 
I když jsou v ní hříšní lidé, přesto je bez poskvrny. Její svatost září ve svatých; v 
Marii už je celá svatá. Věřící se však stále ještě snaží přemáhat hřích a růst ve 
svatosti. 
  

Církev je katolická  (všeobecná ):  
(slovo „katolická“ znamená „všeobecná“ ve smyslu „celosti“ nebo „úplnosti“) 
hlásá celou víru; nese v sobě a spravuje plnost prostředků ke spáse; je poslána 
ke všem národům; obrací se ke všem lidem; objímá všechny doby; plní misijní 
poslání - církvi připadá povinnost a zároveň i svaté právo hlásat evangelium 
všem lidem (Mt 28,19-20). 
  

Církev je apoštolská :  
je zbudována na pevných základech: na dvanácti Beránkových apoštolech (Zj 
21,14); je nezničitelná (Mt 16,18); je neomylně uchovávána v pravdě; Kristus ji 
řídí prostřednictvím Petra a ostatních apoštolů, přítomných v jejich nástupcích, 
papeži a biskupském sboru. 
  

Toto je jediná Kristova církev , kterou vyznáváme ve vyznání víry jako jednu , 
svatou , katolickou  (všeobecnou) a apoštolskou  ... uskutečňuje se v 
katolické  církvi  a je řízena Petrovým  nástupcem  a biskupy  ve spole čenství  
s ním , i když i mimo její organismus je mnoho prvků posvěcení a pravdy. 
(2. vat. koncil: Lumen gentium 8) 

 ----- 

Římskokatolická farnost 
ČESKÉ MEZIŘÍČÍ 

 

Filiální kostely v Rohenicích a v Králově Lhotě.  
  

Rohenice : 
Kostel je zasvěcen sv. Janu K řtiteli . 
První zmínka je z roku 1356 (a 1361), po požárech byl kostel několikrát 
přestavěn (v 16. stol. došlo k významným stavebním úpravám). Roku 1857 byla 
postavena nová sakristie a opravena střecha. Rozsáhlá oprava proběhla v roce 
1938. Kostel byl opraven opět v letech 1979-1985. V roce 2004 byl zásluhou 
místních farníků vymalován vnitřek kostela. Zařízení kostela je převážně z 2. pol. 
17. stol. Nejcennější památkou je skládací oltář z doby utrakvistů s letopočtem 
1533.  
 
U kostela stojí dřevěná zvonice z roku 1652, opravena byla roku 1954 a 1985. 
V roce 2000 byla zvonice pokryta novým šindelem. Zvon je z roku 1556.  
Mše svatá bývá v neděli odpoledne jednou až dvakrát za měsíc, účast je asi do 
20 věřících. O kostel se starají místní farníci, při bohoslužbách pomáhají 
ministranti (z Náchoda) a varhaník (z K. Lhoty). Pouť se slaví v neděli na nebo 
po slavnosti Narození sv. Jana Křtitele (24.6.), výro čí posv ěcení kostela v 
neděli po svátku sv. Matouše (21.9.). 
   

Králova Lhota : 
Kostel je zasv ěcen sv. Zikmundovi . 
První písemná zmínka je z poloviny 14. stol. Presbytář měl kdysi gotickou 
klenbu. Všechny rohy na kostele i věži jsou svázány pískovcovými kvádry. Roku 
1641 (či 1644) kostel vyhořel, ale již za několik málo let byl obnoven 1644 (či 
1669). V roce 1758 byl kostel vypleněn pruskými vojáky. Roku 1771 byl kostel 
renovován. Generální oprava věže a střechy kostela probíhala v minulých letech 
od roku 1999 ve třech etapách za finanční pomoci státu a křesťanů z Německa. 
Hlavní oltář je z první čtvrtiny 17. století. Ve věži je zvon z roku 1644. 
Mše svatá bývá první neděli v měsíci, přítomno bývá okolo 15 lidí . O kostel se 
stará kostelník (z Hradce Král.), při bohoslužbách pomáhá varhaník. Pouť se 
slaví v neděli na nebo po svátku sv. Zikmunda - býval kdysi 2. května (nyní je 
30. dubna), výro čí posv ěcení kostela v neděli po svátku sv. Bartoloměje 
(24.8.). 
  

Oba tyto filiální kostely i farní kostel v Čes. Meziříčí jsou kulturními památkami. 
  

Do českomeziříčské farnosti patřila kdysi také obec Slavětín . V roce 1905 
povolilo c.k. ministerstvo kultu vyfaření Slavětína z farnosti České Meziříčí a 



připojení k Velké Jesenici. 
  

Farní rada v Číbuzi 
 

se sešla ve středu 14. března: finanční stav farnosti, dary na opravu vichřicí 
poničené věže; návštěva diecézního klubu seniorů ve Smržově (pravděpodobně 
bude spojeno s poutí); účast pana biskupa Dominika Duky 27. května na poutní 
slavnosti ve Smržově; výzva pana biskupa ke slučování farností; oprava věžních 
hodin později; další nutné opravy a úpravy v kostele a u vchodu, žádost o 
podávání sv. přijímání; úklid kostela. 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Štěstí rádo navštěvuje dům, 
ve kterém vládne dobrá vůle. 

(Platón) 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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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 

 
 
 
  

 


