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F A R N  Í        Z  P R A V O D A J 
pro farnosti �ernilov, Lib�ice, �eské Mezi�í�í a �íbuz 
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Velikono�ní doba 

Slavnosti a svátky :  
- �tvrtek 3. kv�tna - svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštol�; 
- pond�lí 14. kv�tna - svátek sv. Mat�je, apoštola; 
- st�eda 16. kv�tna - svátek sv. Jana Nepomuckého, kn�ze a mu�edníka, 
    hlavního patrona �ech; 

- ned�le 20. kv�tna - slavnost Nanebevstoupení Pán�; 
- ned�le 27. kv�tna - slavnost Seslání Ducha svatého; 
- �tvrtek 31. kv�tna - svátek Navštívení Panny Marie 
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�ernilov: 
v ned�li v 9.30 hod. 

v pond�lí v 8.00 hod. 
ve st�edu a v pátek v 18.00 hod. 
první sobotu - 5.5. v 8.00 hod. 

     

Lib�ice: 
každou sobotu  v 18.00 hod. 

  

�eské Mezi�í�í:  
v ned�li v 8.15 hod. 

 ve �tvrtek v 18.00 hod. (krom� 3.5.) 
   

�íbuz:  
v ned�li v 10.45 hod. (krom� 27.5.) 

každý pátek ve Smržov� v 16.30 hod. 
v ned�li 27.5. ve Smržov� v 15.00 hod. 

   

Rohenice: 
v ned�li 13. a 20.5. ve 14.00 hod. 

   

 Králova Lhota: 
(první ned�li v m�síci) 

v ned�li 6.5. ve 14.00 hod. 
   

Výrava: 
každé pond�lí v 18.00 hod. 

----- 
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V �es. Mezi�í�í v Ne a ve �t p�ede mší sv.; v �ernilov� v Po, St  a Pá p�ede mší 
sv., v Ne výjime�n�; v �íbuzi možno i po mši sv.; v Lib�icích p�ede mší sv. 
 

�)���!�&��������	�
�ernilov: v úterý 1.5. v 18.00 hod., v ned�li v 18.00 hod. (krom� 27.5.),  

v pátek po mši sv. (krom� 4.5.), ve st�edu 30.5. po mši sv. 
�eské Mezi�í�í: ve �tvrtek po mši sv. 
�íbuz: v pátek ve Smržov� po mši sv. 



Lib�ice, Výrava, Králova Lhota, Rohenice: po mši sv. 
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se koná v ned�li 27. kv�tna v 15.00 hod. 

Hlavním celebrantem bude 
 Mons. Dominik Duka OP, biskup královéhradecký. 
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27. kv�tna 
Diecézní centrum pro seniory zve v rámci projektu Poznáváme poutní místa 
královéhradecké diecéze do Smržova na mši svatou a na následné setkání 
senior� na fa�e v �ernilov�. 

-----     
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Vyznání k�es�anské víry:  -  „V��ím ve svatou církev obecnou“  - 
V��ící - hierarchie, laikové, zasv�cený život 

  

Z Božího ustanovení jsou n�kte�í z k�es�an� posvátnými služebníky, které právo 
nazývá duchovní, ostatní se nazývají laikové.  
Z obou skupin v��ících pocházejí k�es�ané, kte�í uskute��ováním evangelijních 
rad se zvláštním zp�sobem zasv�cují Bohu a pomáhají církvi v jejím 
spásonosném poslání. 
  

Kristus posílá své apoštoly a jejich nástupce, aby hlásali víru a zakládali jeho 
království. Dává jim ú�ast na svém poslání. Dostávají od n�ho moc jednat v jeho 
osob�. 
Pán u�inil ze svatého Petra viditelný základ své církve. Jemu sv��il klí�e. Papež - 
�ímský biskup, nástupce svatého Petra, je hlavou sboru biskup�, zástupcem Krista 
a pastý�em celé církve zde na zemi. 
Papež má z božského ustanovení nejvyšší, plnou, bezprost�ední a všeobecnou 
pravomoc v oboru duchovní správy. 
  

Biskupové, ustanovení skrze Ducha svatého, jsou nástupci apoštol�. Jednotliví 
biskupové jsou viditelný zdroj a základ jednoty ve svých místních církvích 
(diecézích). 
Biskupové za pomoci svých spolupracovník� kn�ží a jáhn� mají povinnost u�it 
ryzí ví�e, posv�covat - slavit bohoslužby, p�edevším eucharistii, a vést svou 
církev jako praví pastý�i. K jejich ú�adu pat�í také starostlivost o všechny církve, a 
to s papežem a pod jeho vedením. 
  

Protože je vlastní laickému stavu žít uprost�ed sv�ta a sv�tský záležitostí, jsou 

laici povoláni k tomu, aby rozeh�íváni k�es�anským duchem p�sobili apoštolsky 
ve sv�t� jako kvas. 
Laici se podílejí na Kristov� kn�žství: stále více s ním spojeni rozvíjejí milost k�tu 
a bi�mování ve všech rozm�rech osobního, rodinného, sociálního a církevního 
života a tak uskute��ují povolání ke svatosti, jež se týká všech pok�t�ných. 
Laici jsou díky svému prorockému poslání povoláni k tomu, aby byli za všech 
okolností práv� uprost�ed lidské spole�nosti Kristovými sv�dky. 
Díky svému královskému poslání mají laici moc zvít�zit v sob� samých i ve sv�t� 
nad vládou h�íchu sebezáporem a svatostí svého života. 
  

Bohu zasv�cený život je charakterizován ve�ejným slibem zachovávat 
evangelijní rady chudoby, �istoty a poslušnosti ve stálém životním stavu 
uznaném církví. 
Ve stavu zasv�ceného života se v��ící, který byl ur�en pro Boha již k�tem a 
Bohu, kterého nade vše miluje, se úpln� odevzdal, mnohem nitern�ji zasv�cuje 
Boží služb� a oddává dobru celé církve. 
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Farnost leží v královéhradeckém vikariátu. Zahrnuje obce �ernilov, Bukovinu, 
Divec, Librantice, Lejšovku a Výravu. Na území farnosti se nachází farní kostel 
Nalezení sv. Št�pána v �ernilov� a kaple Narození sv. Jana K�titele ve Výrav�. 
  

�ernilov: 
První zmínka o kostelu je z r. 1271. P�ed r. 1718 byl ur�itou dobu filiálním 
kostelem farnosti v Holohlavech, potom se stal op�t farním. P�vodní d�ev�ný 
kostel, který hrozil z�ícením, byl r. 1748 zbo�en. V r. 1755 byla ukon�ena stavba 
nového kostela v barokním slohu. V r. 1880 kostel po zásahu blesku vyho�el až 
na holé zdi. Roku 1882 byl kostel obnoven a vysv�cen. Na sklonku 60. let 
minulého století byla provedena oprava v�že a fasády kostela a po�ízeny nové 
zvony, uvnit� byl rozší�en k�r. V roce 1972 byla provedena liturgická úprava 
kostela. V roce 2006 bylo provedeno statické zabezpe�ení kostela. 
  

V r. 1902 bylo v �ernilov� ustanoveno d�kanství. Farní budova je z r. 1897.  
V roce 1951 byl jmenován kaplanem v �ernilov� P. Josef Krám. Po smrti d�kana 
P. Josefa Vacka v roce 1953, který v �ernilov� p�sobil od roku 1938, se stal 
novým duchovním správcem. V letech 1972 až 1997 spravoval zdejší farnost P. 
Václav �erný, v sou�asnosti P. Stanislav Jílek. 
V roce 1991 ud�loval ve zdejším kostele diecézní biskup Mons. Karel Ot�enášek 
svátost bi�mování. V roce 1998 slavil v �ernilovském kostele primi�ní mši 
svatou P. Viliam Vágner. 
Zásluhou místních farník� je každoro�n� po�ádán farní den. 
Ve farním kostele bývá mše svatá v ned�li, v pond�lí, st�edu a pátek a na první 



sobotu, ú�ast v ned�li je kolem 85 v��ících. P�i ned�lních bohoslužbách pomáhají 
ministranti, varhaník se sborem, kostelník, o úklid a výzdobu kostela se pravideln� 
starají místní farníci. Ve farnosti je ekonomická rada. Pou� se slaví v �ervenci, 
výro�í posv�cení kostela v zá�í. 
  

Výrava: 
Kaple Narození sv. Jana K�titele pochází z r. 1907. V r. 1966 byly po�ízeny 
nové zvony, provedena nová fasáda a vymalování kostela. V r. 2000 byla kaple 
zásluhou obce opravena a diecézním biskupem Mons. Dominikem Dukou 
posv�cena. 
Mše svaté jsou v pond�lí jednou za m�síc, v kv�tnu a �ervnu týdn�, ú�ast je asi 
15 v��ících. O kapli se dosud ob�tav� starají místní farníci. Pou� se slaví v 
�ervnu, výro�í posv�cení kaple v �íjnu. 
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Farní zpravodaj (na každý m�síc) - pro vnit�ní pot�ebu farností.         www.farnostcernilov.net 

 
 
 
  

 


