
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Římskokatolický farní úřad, 503 43 Černilov 1
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Únor 2021
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        Ať věrná církev zaplesá,
        ať chválou zahřmí chrám!
        Bůh otevřel svá nebesa,
        Syn Boží přišel k nám.

        Je brána nebe dokořán,
        Bůh každého zve dál,
        bys nalezl svůj domov tam,
        Pán člověkem se stal.

        Již Marií a Josefem
        je nesen v Boží chrám,
        hle, v lidském těle smrtelném
        je s námi Tvůrce sám.

        Dík vyzpívej a vzdej mu čest,
        vše živé na zemi,
        ať s anděly je chválen dnes
        Pán mocný, nádherný.

                                 (DMC – hymnus ze svátku Uvedení Páně do chrámu)

Únor v liturgickém roce
liturgické mezidobí; od 17. 2. doba postní

Slavnosti a svátky:
- úterý 2. února - svátek Uvedení Páně do chrámu;
- středa 17. února – POPELEČNÍ STŘEDA
- pondělí 22. února - svátek Stolce svatého apoštola Petra.



Bohoslužby

Na základě vládních omezení počtu účastníků bohoslužeb
je třeba se na nedělní mše sv. v Černilově a Číbuzi zapsat

na internetových stránkách černilovské farnosti.

Případné změny bohoslužeb sledujte
na farních stránkách

www.farnostcernilov.cz 

Černilov:

v neděli v 8.30 hod.
ve středu (kromě 3. 2.) a v pátek v 17.00 hod. -

- pouze po ohlášení předcházející neděli
v úterý 2. 2. v 17.00 hod.

první sobotu – 6. 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
další mše sv. bude v pondělí 29. března v 18.00 hod.

-----
Svátost smíření

Svátost smíření je možné přijmout před každou mší svatou. K přípravě
na tuto svátost poslouží např. Kancionál.
Zde nalezneme informace o samotné svátosti, jejích částech a liturgii;
zpytování svědomí pro dospělé a zrcadlo svědomí - podle Desatera, - k
prohloubení  duchovního života;  zpytování  svědomí pro mladší  děti  a
zpytování svědomí pro starší děti a dospívající.

http://www.farnostcernilov.cz/


Sbírky v diecézi
(z ACRG 12/2020)

Bratři a sestry,

současná složitá a nelehká situace v souvislosti s šířením nového typu
koronaviru způsobujícího onemocnění covid-19 již má znatelné dopady
i v oblasti ekonomiky a financí. Pro jednotlivé farnosti diecéze i pro Bis-
kupství královéhradecké mají v rozpočtovém hospodaření  zásadní vý-
znam kostelní  sbírky.  Vzhledem k  přijatým opatřením s  důsledkem
neúčasti věřících na bohoslužbách dochází k propadu výběru kostelních
sbírek. Sbírky znamenají zásadní příjem farností, z kterého jsou hraze-
ny provozní náklady (např. energie, služby) i opravy církevního majetku.
Rovněž biskupství  je  ve svém rozpočtu závislé na výběru účelových
sbírek – např. Sbírky na plošné pojištění majetku diecéze, na bohoslov-
ce a na ostatní potřeby diecéze. Biskupství královéhradecké je příjem-
cem výše vyjmenovaných účelových sbírek a hradí nemalé náklady v
těchto oblastech, které převyšují i běžné objemy účelových sbírek.

Chceme  d  át  možnost  věřícím  zaslat  finanční  prostředky  bezho  -  
tovostní  formou na    příslušný účet  farnosti  nebo Biskupství  krá  -  
lovéhradeckého.

Čísla účtů:

1. Dary pro farnost Černilov a Libřice – číslo účtu 1082715329/0800
       Číbuz            1082448339/0800

2. Dary pro Biskupství královéhradecké – č. účtu 1006010044/5500

Pojištění kostelů a dalších církevních budov - var. symbol 726
Kněžský seminář a formace bohoslovců – var. symbol 222
Pastorační aktivity v diecézi – variabilní symbol 225
Církevní školství v diecézi – variabilní symbol 221

3. Možnost přispět bezhotovostní formou na ostatní účely na základě
    vyhlášených sbírek Diecézní katol. charitě a Papež. misijnímu dílu:

Diecézní charita – č. účtu: 1006016622/5500, var. symbol 286
Papežská misijní díla – číslo účtu: 72540444/2700,

       variabilní symbol 10

Prosíme dárce o uvedení identifikace dárce při platbě ve „Zprávě pro
příjemce“  ve  tvaru  „  Dar  na  činnost  –  Nováková  M.  “   a  o  uvedení
kompletní  identifikace  včetně adresy  do e-mailové zprávy  na  adresu
správce farnosti (v případě farnosti),  nebo na adresu  ucto@bihk.cz  v
případě daru na účet biskupství.



Samozřejmě i  nadále zůstává alternativní  možnost v případě ko-
nání sbírek v kostelích přispět obvyklou formou.

V případě  dotazů  můžete  kontaktovat  pracovnice  biskupství:  Helenu
Ryklovou (ryklova@bihk.cz), Ing. Andreu Peerovou (peerova@bihk.cz)
a Ing. Vlastu Musilovou (musilova@bihk.cz).

Všem případným dárcům děkujeme.

Mgr. Ing. Pavel Rathouský, ekonom diecéze
Mons. Mgr. Jan Paseka, generální vikář

-----
Z diecéze a farností

Výsledky hospodaření farností
budou k dispozici  členům ekonomických rad farností  po  vypracování
účetních uzávěrek jednotlivých farností vikariátní účetní.

Kostelní sbírky pro farnost
Vzhledem k efektivitě a manipulaci s hotovostí se jeví příznivější přispí-
vat  na potřeby farnosti  formou daru  bezhotovostním převodem na
účet farnosti, např. pravidelnou částkou každý měsíc (této možnosti vy-
užívají pouze dva farníci v Černilově), než dávat mince do misky upro-
střed kostela.  Kdo máte tuto možnost,  využijte ji.  Je třeba uvést  své
jméno a text: „Dar pro farnost“. Za uplynulý rok pak dostanete potvrzení
o daru pro odečet ze základu daně, čímž se vám určitá částka vrátí.
Stát tuto možnost nabízí.

Smržov
V postní době se u kapličky každý pátek v 16.30 hod. koná pobožnost
křížové cesty.

-----
Všemohoucí Bože, ty nám dáváš milost, abychom se čtyřicet
dní připravovali na Velikonoce; prosíme tě, ať v postní době
hlouběji  pronikneme  do  tajemství  Kristova  vykupitelského
díla  a  stále  opravdověji  z něho  žijeme.  Neboť  on  s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen.
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