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FARN Í Z PRAVODAJ
pro farnosti Černilov, Libřice, České Meziříčí a Číbuz


Bohoslužby
Černilov:

Červen 2007


„Boží Tělo“
Naplno ať zazní chvála
aby duše zajásala,
radostná a nadšená.
Svátek svátosti se koná
na památku dne, kdy ona
byla ustanovena.

Slavnosti a svátky :
- neděle 3. června - slavnost Nejsvětější Trojice;
- neděle 10. června - slavnost Těla a Krve Páně;
- pátek 15. června - slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova;
- neděle 24. června - slavnost Narození sv. Jana Křtitele;
- pátek 29. června - slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů;

Co sám Kristus tehdy konal,
to nám činit přikazoval
ke své věčné paměti.
V tom jej církev následuje,
chléb a víno proměňuje
v spasitelné oběti.

Křesťanům se věřit dává,
chléb že se tu tělem stává,
víno v krev se promění.
Co se mysli, oku skrývá,
to poznává víra živá
jako Boží zjevení. Amen.

v neděli v 9.30 hod.
v pondělí v 8.00 hod. (kromě 4.6.)
ve středu a v pátek v 18.00 hod. (kromě 6. a 8.6)
první sobotu - 2.6. v 8.00 hod.

Libřice:
každou sobotu v 18.00 hod. (9.6. pouť)

České Meziříčí:
v neděli v 8.15 hod. - 10.6. v 8.00 hod.
ve čtvrtek v 18.00 hod. (kromě 7.6.)

Číbuz:
v neděli v 10.45 hod. - 10.6. v 11.00 hod.
(hymnus z DMC)

Rohenice:
v neděli 17. a 24.6. (pouť) ve 14.00 hod.

Protože nám jednorozený syn Boží chtěl dát účast na svém božství, přijal naši
přirozenost.
On všechno, co si z našeho vzal, plně vynaložil na naši spásu; své tělo nabídl
Bohu Otci v oběť smíření na oltáře kříže a svou krev vycedil jako naše výkupné a
jako očistnou lázeň, abychom byli vykoupeni z ubohosti otroctví a očištěni ode
všech hříchů.
Aby v nás zůstávala trvalá památka na toto veliké obdarování, pod způsobami
chleba a vína zanechal věřícím své tělo jako pokrm a svou krev jako nápoj.
Žádná jiná svátost není spasitelná jako tato: Zbavuje hříchů, rozmnožuje ctnosti,
naplňuje duši hojností všech duchovních darů.
Církev ji přináší za živé i mrtvé, aby měl každý člověk prospěch z toho, co bylo
zřízeno pro blaho a spásu všech.

Králova Lhota:
v neděli 3. a 10.6. ve 14.00 hod.

Výrava:
každé pondělí v 18.00 hod. (kromě 25.6.)
v neděli 24.6. v 18.00 hod. (pouť)

----Svátost smíření:
V Čes. Meziříčí v Ne a ve Čt přede mší sv.; v Černilově v Po, St a Pá přede mší
sv., v Ne výjimečně; v Číbuzi možno i po mši sv.; v Libřicích přede mší sv.

(ze spisů sv. Tomáše Akvinského)

Červen v liturgickém roce
Liturgické mezidobí

Slavnost Těla a Krve Páně
v neděli 10. června v Králově Lhotě ve 14.00 hod.
mše svatá s průvodem k oltářům

----Katechismus katolické církve
Vyznání křesťanské víry: - „Věřím ve svatou církev obecnou“ Společenství svatých
Církev je společenství svatých: Tento výraz označuje na prvním místě „svaté
věci“ a především eucharistii, která představuje a působí jednotu věřících, kteří
tvoří jedno tělo v Kristu.
Tento výraz také označuje společenství „svatých osob“ v Kristu, který zemřel za
všechny, takže co každý koná nebo trpí v Kristu a pro Krista, prospívá všem.
Společenství nebeské a pozemské církve: Věříme ve společenství všech věřících
v Krista, těch, kteří putují po této zemi, i zesnulých, kteří procházejí vlastním
očištěním, i blažených v nebi. Ti všichni tvoří jedinou církev. A věříme, že v
tomto společenství je nám nápomocná milosrdná láska Boha a jeho svatých, kteří
stále ochotně slyší naše modlitby.

- Maria - Matka Kristova, Matka církve
Mariina úloha v církvi je neoddělitelná od jejího spojení s Kristem a přímo z něj
vyplývá. Toto spojení matky se synem v díle spásy je zřejmé od chvíle
pozemského početí Krista až do jeho smrti. Zvláště se to projevilo v hodině jeho
utrpení.
Po nanebevstoupení svého Syna Maria svými modlitbami pomáhala prvotní
církvi. Spolu s apoštoly a několika ženami vidíme také Marii svými modlitbami
vyprošující dar Ducha svatého, který ji zastínil už při zvěstování.
Nanebevzetí Panny Marie je zvláštní účastí na vzkříšení jejího Syna a předjímá
vzkříšení ostatních křesťanů.
Jako je Matka Ježíšova, oslavená už s tělem a duší v nebi, obrazem i počátkem
církve, která se dovrší v budoucím věku, tak zde na zemi září před putujícím
Božím lidem jako znamení jisté naděje a útěchy, dokud nepřijde den Páně.

Římskokatolická farnost ČÍBUZ
Farnost leží v královéhradeckém vikariátu. Zahrnuje obce Číbuz, Skalice, Skalička,
Újezd, Hubíles, Smržov a Vlkov. Na území farnosti se nachází farní kostel sv.
Václava v Číbuzi a kaple Navštívení panny Marie ve Smržově.
Číbuz:
Kostel byl filiální k Holohlavům, od roku 1786 farní.
Kostel sv. Václava pochází z roku 1601 (nebo: kdy založen, není známo),

dvakrát vyhořel - roku 1700 a 1756, roku 1772 byl opraven. Kazatelna je z 2. pol
18. stol., ostatní vybavení novější. Roku 1972 byla opravena fasáda kostela, roku
1974 byl kostel vymalován, roku 1987 byla opravena střechy a roku 1995-6 bylo
provedeno statické zajištění budovy. V roce 1998 OÚ ve Skalici financoval
rekonstrukci věžních hodin. V loňském roce a letošním je prováděna oprava věže.
V roce 1995 byl kostel vykraden.
„Fara stála dříve blíže u kostela a r. 1700 shořela, dům nový se postavil ze dřeva
od kostela dále a když sešel, roku 1822 se pak postavila farní budova nynější z
tvrdé hmoty.“ Fara je pronajata; předchozí i současní nájemníci se pečlivě starají
o faru i kostel.
Diecézní schematismus z roku1943 uvádí ještě faráře, na konci 40. let a v letech
dalších ve farnosti už farář ale nesídlí a duchovní správa je vedena z okolních
farností (Holohlavy, Černilov): 1951 P. Vojtěch Martin, 1964 P. Jaroslav Haněl,
1967 P. Jan Smejkal, 1970 P. Václav Černý, 1997 P. Stanislav Jílek, 1999 P.
Miroslaw Fas, 2005 P. Stanislav Jílek.
V roce 1996 (po 56 letech) bylo ve farnosti biřmování; svátost uděloval diecézní
biskup Mons. Karel Otčenášek.
Mše svaté jsou každou neděli v 10.45 hod.; při mši sv. pomáhá ministrant, z HK
dojíždí varhanice, o přípravu ke mši sv. a o úklid kostela se starají farníci. Účast
na mši sv. je asi 35 věřících. Ve farnosti působí sbor a ekonomická rada.
Smržov:
Kaple Navštívení Panny Marie byla postavena v roce 1879 a téhož roku 14. září
vysvěcena, socha Panny Marie s Ježíškem byla pořízena v roce 1889. V roce
1940 byly vysázeny stromy a keře a postaveny lavičky. V roce 1977 byla kaple
opravena a upraven okolní terén. Kaple byla několikrát vykradena, z původního
zařízení zůstala pouze socha Panny Marie. V posledních letech byla vícekrát také
poničena fasáda kaple a vyvráceny zastavení křížové cesty. Kaple je vlastnictvím
obce, která provádí celkovou úpravu kaple a okolí. Ke kapli byl v minulých letech
darován nový kříž a uvnitř byl z farních prostředků zhotoven nový oltář.
U kaple se konají v postní době pobožnosti křížové cesty, v květnu jsou každý
pátek mše svaté s májovou pobožností. Pouť se slaví poslední neděli v květnu,
další mše sv. jsou 15. srpna a 8. září; zvláště na poutní slavnost přicházejí
poutníci z širokého okolí. O kapli se obětavě starají místní farníci.

Z diecéze a farností:
- v neděli 3. června se koná sbírka na potřeby diecéze. Polovina této sbírky je
určena na projekty biskupství pro celou diecézi, druhá polovina na pastorační
aktivity ve farnostech a na podporu společných diecézních pastoračních projektů;
- v sobotu 9. června v 9.30 hod. přijmou v katedrále sv. Ducha v Hradci králové
čtyři jáhni naší diecéze kněžské svěcení;

- v sobotu 16. června se koná v Hradci Králové akademický den - program:
sociální učení církve. Začátek v 9.00 hod. v kostele Panny Marie, pokračování
přednáškou a diskuzí v Novém Adalbertinu; určeno pro širokou veřejnost;
- v sobotu 23. června se koná v Hradci králové setkání seniorů s biskupy;
začátek v 9.30 hod. v kostele Panny Marie, pokračování v Novém Adalbertinu.
Přihlášky do 15.6.2007.
Číbuz: v neděli 24. dubna se konalo setkání farníků a posezení u táboráku na
farní zahradě.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Co dělá život krásnějším,
je často prosté a nepatrné,
jen to nepřehlédnout.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

