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F A R N  Í        Z  P R A V O D A J
pro farnosti Černilov, Libřice a Číbuz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Boží Slovo,           
               tvoje síla

svět i vesmír vytvořila
počátek a konec jsi.

Nebe, země, dny a noci,
čas i prostor jsou v tvé moci,

vše na tobě závisí.

Věčná moudrost s námi sídlí,
Bůh má zemi za obydlí,
zve nás jeho vlídný hlas.

Pustou zemi zúrodňuje,
tíhu břemen nadlehčuje,

domů k Otci vede nás.
(z CMK – hymnus německého breviáře)

Únor v liturgickém roce
liturgické mezidobí, doba postní (od 18. února)

Slavnosti a svátky:
- pondělí 2. února - svátek Uvedení Páně do chrámu;
- středa 18. února - Popeleční středa.



Bohoslužby

Černilov:
v neděli v 8.30 hod.

ve středu (kromě 4. a 25.2.) v 17.00 hod.
v pátek v 17.00 hod. 

v pondělí 2.2. v 17.00 hod.
první sobotu - 7.2. v 8.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 17.00 hod.

Výrava:
 v únoru mše sv. nebude,

v březnu bude poslední pondělí - 30. března v 18.00 hod.

-----
Svátost smíření

Svátost smíření je možné přijmout před každou mší svatou. K přípravě 
na tuto svátost poslouží např. Kancionál.

Postní doba
Postní doba začíná  Popeleční středou. Je to den  přísného postu  – 
zdrženlivosti od masa (zavazuje od 14 let) a újmy v jídle (od 18 do 60 
let). 
Při bohoslužbě se necháváme označovat popelem, jenž je požehnán, 
na znamení, že chceme konat pokání, přemáhat zlo a konat dobro.

Pobožnosti křížové cesty
v postní době

  Černilov  –  v neděli ve 14.00 hod.
  Smržov    –  v pátek v 16.30 hod. u kapličky
  Libřice     –  po mši sv.



Z diecéze a farností
Tříkrálová sbírka
Výsledky:  Černilov  (obec  +  farnost)  46.561,-  Kč,  Librantice  (obec) 
20.455,-  Kč,  Divec  (obec)  5.539,-  Kč,  Číbuz  (farnost)  1.577,-  Kč, 
Smržov  (obec)  8.070,-  Kč,  Hubíles  (obec)  3.911,-  Kč,  Libřice  (obec) 
10.149,- Kč; informace z: www.charitahk.cz .
Oblastní  charita  Hradec  králové  děkuje  všem,  kteří  pomáhali  získat 
finanční prostředky na pomoc potřebným.

Středa 11. února
- památka Panny Marie Lurdské – Světový den nemocných; mše sv. v 
Černilově v 17.00 hod. za všechny nemocné farníky.

Svatopetrský haléř
Celodiecézní sbírka Svatopetrský haléř se uskuteční v neděli 22. února.

Duchovní obnovy
pořádá  Centrum  pro  rodinu  Hradec  Králové  v  Marianu  v  Janských 
Lázních, exercitátor -  P. Jan Linhart,  přihlášky  crhk@bihk.cz, tel.  495 
063 430: 
- pro manžele 3. - 6. září 2015;
- pro svobodné, ovdovělé, rozvedené 23. - 26. dubna 2015.

Plnomocné odpustky
u příležitosti Roku zasvěceného života je možné získat (i  pro duše v 
očistci)  od  2.2.2015  do  2.2.2016  za  splnění  obvyklých  podmínek 
(svátostná zpověď, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl Svatého otce) 
a  v  kostele  se  po  přiměřenou  dobu  věnovat  zbožným  úvahám 
zakončeným modlitbou Otčenáš,  vyznáním víry a  zbožnému vzývání 
blahoslavené Panny Marie.
Odpustky je možné získat ve dnech 2. února, 15. a 16. srpna, 29. září a 
2. února 2016 na těchto posvátných místech: katedrála v HK, Králíky, 
Chlumek, Malé Svatoňovice, Neratov, Želiv, Havlíčkův Brod, Chrudim, 
Litomyšl, Rokole, Školské sestry v HK.

Národní eucharistický kongres
Téma na únor: Eucharistie a společenství:
- adorace v pátek 6. 2. po mši sv.; 
- homilie v neděli 8. 2.

http://www.charitahk.cz/
mailto:crhk@bihk.cz


Hospodaření farností
v roce 2014

Černilov: 
Příjmy: 157.116,- Kč 
z toho: 72.369,- Kč - všechny sbírky, 25.500,- Kč - dary, 28.068,- Kč - 
nájem, 31.179,- Kč - přeplatky, úrok.
Výdaje: 200.893,- Kč 
z  toho:  111.226,-  Kč  -  elektřina,  plyn,  voda,  45.390,-  Kč  -  odeslané 
sbírky a příspěvky,  8.552,-  Kč - bohoslužebné,  12.486,-  Kč -  drobné 
opravy, 23.239,- Kč ostatní (předplatné, farní den, knihy, daň, telefon ..).
Výsledek hospodaření: - 43.777,- Kč.
Zůstatek z min. roku: 162.671,- Kč.
Finanční prostředky celkem k 1.1.2015: 118.894,- Kč.

Číbuz: 
Příjmy: 400.010,- Kč 
z toho: 40.973,- Kč - všechny sbírky, 117.466,- Kč - dary, 24.000,- Kč - 
nájem, 215.000,- Kč - dotace, 2.571,- přeplatek, úrok.
Výdaje: 344.225,- Kč 
z  toho:  13.680,-  Kč  -  elektřina,  24.300,-  Kč  -  odeslané  sbírky  a 
příspěvky,  7.296,- Kč - bohoslužebné, 285.339,- Kč - oprava střechy, 
4.639,- Kč - opravy ostatní, 8.971,- Kč - ostatní.
Výsledek hospodaření: + 55.785,- Kč.
Zůstatek z min. roku: 140.414,- Kč.
Finanční prostředky celkem k 1.1.2015: 196.199,- Kč.

Libřice: 
Příjmy: 21.081,- Kč (všechny sbírky)
Výdaje: 22.312,- Kč 
z toho: 2.019,- Kč - elektřina, 11.821,- Kč - odeslané sbírky a příspěvky, 
1.085,-  Kč  -  bohoslužebné,  4.780,-  Kč  -  servis  zvonu,  2.597,-  Kč  - 
ostatní. 
Výsledek hospodaření: - 1.223,- Kč.
Zůstatek z min. roku: 13.263,- Kč.
Finanční prostředky celkem k 1.1.2015: 12.040,- Kč.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Římskokatolická farnost – děkanství Černilov          503 43 Černilov 1             tel.: 731 604 603
e-mail: rk.farnost@cernilov.cz                                                                  www.farnostcernilov.cz 

http://www.farnostcernilov.cz/
mailto:rk.farnost@cernilov.cz

