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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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Sám, Pane Bože, mě veď            Lásku svou převelikou  
ať jsem živ k tvé cti, chvále,             ke mně, můj Bože, obrať, 
uč mě a k tomu doveď,             pomáhej mi všelikou 
ať tobě sloužím stále.              nepravost, podvod 
poznat, 
Já se jen tvé milosti              bych se dle slova tvého 
všechen zcela oddávám,             mohl vždycky spravovat 
neb tys mě stvořil k štěstí,              a smlouvu křtu svatého 
ach, veď mě k němu, žádám.            žitím svým naplňovat. 
 
       Žádostem těla mého 
       odpírat mi pomáhej, 
       svatého Ducha svého 
       ode mě neodnímej; 
       srdce mé rač spravovat, 
       ať po tvých cestách kráčí, 
       rač mi všeho darovat, 
       tak jak milost tvá ráčí. 
  

(Hymnus z DMC pro postní dobu) 

---- 
Únor v liturgickém roce 

liturgické mezidobí, doba postní 
Slavnosti a svátky  :  
- pátek 2. února - svátek Uvedení Pán ě do chrámu ; 
- středa 21. února  - POPELEČNÍ STŘEDA; 
- čtvrtek 22. února - svátek Stolce sv Petra, apoštola; 

----- 
Popele ční st ředou začíná doba postní . Liturgie postní doby nás vede k vnitřní 
duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a 
smírnému odčiňování hříchů. 

 

  Bohoslužby 
 

Černilov : 
v neděli v 9.30 hod. 

ve středu  a v pátek  v 17.00 hod.  
první sobotu  - 3.2. v 8.00 hod. 

(v pondělí mše svatá není) 
    

Lib řice:  
každou sobotu   v 17.00 hod. 

          

České Mezi říčí:  
v ned ěli v 8.15 hod. 

(ve čtvrtek mše svatá není) 
  

Číbuz:  
v neděli v 10.45 hod. 

    

Výrava, Rohenice,  Králova Lhota:  
 v únoru mše sv. nejsou 

(v Rohenicích bude mše sv. v neděli 25. března ve 14.00 hod., 
v Králově Lhotě bude mše sv. v neděli 1. dubna ve 14.00 hod. 

ve Výravě bude mše sv. v pondělí 2. dubna v 17.00 hod.) 
   

Svátost smí ření:  
v Českém Mezi říčí v neděli přede mší sv.; v Černilov ě ve St  a Pá přede mší sv., 
v Ne jen výjimečně, v sobotu před první nedělí v měsíci od 9 do 10 hod.; v Číbuzi  
možno po mši sv.; v Lib řicích  přede mší sv. 
Ke svátosti smíření jen třeba se připravit. Ke zpytování svědomí poslouží např. 
Kancionál. 
  

Pobožnosti k řížové cesty : 
Černilov - v neděli ve 14.00 hod. 
Číbuz - u kapličky ve Smržov ě v pátek v 16.30 hod.  
Lib řice  - v sobotu po mši sv. 

----- 
 



Posty   
(z Rozhodnutí ČBK o církevních přikázáních, svátcích a postech ze dne 4.7.2005) 
  

Popele ční st ředa a Velký pátek jsou dny p řísného postu : zdrženlivosti od 
masa a újmy v jídle . Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 
do 60 let. 
Každý pátek , pokud na něj nepřipadne církevní slavnost nebo významná oslava, je 
dnem pokání . Forma pokání je půst od masa nebo jiný kající skutek nebo 
modlitba. 
Celá doba postní je časem kající praxe církve. 
Před každým přijímáním Svátosti oltářní je eucharistický p ůst 1 hodinu . 

Katechismus katolické církve 
   

Vyznání k řesťanské víry:  -  „V ěřím ve svatou církev obecnou“  - 
Církev - Boží lid, Kristovo t ělo, chrám Ducha svatého 

 
Církev - Boží lid 
Boží lid má tyto výrazné rysy, které jej jasně odlišují ode všech náboženských, 
národnostních, politických nebo kulturních seskupení v dějinách: 
- Je to Boží lid: Bůh nepatří jako vlastnictví žádnému národu. Ale on si z těch, kteří 
kdysi nebyli žádným národem, získal národ: „rod vyvolený, královské kněžstvo, 
národ svatý“ (1 Petr 2,9). 
- Člověk se stává členem tohoto lidu „zrozením shůry“, „z vody a Ducha“ (Jan 3,3-
5), to jest vírou v Krista a křtem, ne tělesným narozením. 
- Hlavou tohoto lidu je Ježíš Kristus. 
- Tomuto lidu přináleží  důstojnost a svoboda dětí Božích , v jejichž srdci přebývá 
Duch svatý jako v chrámě. 
Jeho zákonem  je nové přikázání milovat tak, jak nás miloval Kristus. To je nový 
zákon Ducha svatého. 
- Jeho posláním  je být solí země a světlem světa. 
Jeho cílem  je Boží království, které zahájil sám Bůh na zemi a které se má dále 
šířit, dokud je také nedokoná on sám na konci času. 
  

Církev je Kristovo T ělo.  
Přirovnání církve k tělu osvětluje úzký vztah mezi církví a Kristem. Není jenom 
shromážděna kolem něho, je sjednocena v něm, v jeho Těle. 
V jednotě tohoto těla jsou rozmanité údy a funkce. 
Jeden a týž Duch rozděluje k užitku církve své různé dary podle svého bohatství a 
podle potřeby služeb v církvi. 

Církev je tělem, jehož hlavou je Kristus: ona žije z něho, v něm a pro něho; on pak 
žije s ní a v ní. 
  

Církev je chrámem Ducha svatého. 
Duch je jakoby duše mystického t ěla, zdroj jeho života, jednoty v r ůznosti a 
bohatství jeho dar ů a charismat. 

----- 
Rok 2006 

První svaté přijímání: 
- Černilov (2): Michala Salavcová, Tereza Šůstková; 
- České Mezi říčí (4): Karel Kuncl, Jana Kunclová, Hana Svatoňová, Lenka 

Uhlířová. 

Hospodaření farností  
  

Farnost Černilov  
Příjmy: celkem 303.902,- Kč (82.450,- nájem Eurotel, pole, 84.248,- sbírky, 
83.000,- dary, 50.000,- příspěvek od diecéze, 4.204,- ostatní). 
Výdaje: celkem 757.834,- Kč (7.934,- bohoslužebné, 81.730,- režijní, 606.900,- 
oprava kostela, 37.155,- odeslané sbírky a příspěvky, 24.115,- ostatní 
/zabezpečení kostela, zpěvníky, žebřík, daň, drobné opravy/). 
Výsledek hospoda ření: - 453.932,- K č.  
Finanční prostředky celkem k 1.1.2007: 350.336,- Kč. 
  

Farnost - expozitura Lib řice 
Příjmy: celkem 20.693,- Kč (sbírky). 
Výdaje: celkem 9.785,- Kč (2.957,- režijní, 6.828,- odeslané sbírky a příspěvky). 
Výsledek hospoda ření: + 10.908,- Kč.  
Finanční prostředky celkem k 1.1.2006: 72.191,- Kč 
 

Farnost Číbuz 
Příjmy: celkem 171.251,- Kč (36.010,- sbírky, 10.200,- dary, 120.000,- dotace KÚ, 
5.041,- ostatní). 
Výdaje: celkem 215.021,- Kč (785,- bohoslužebné, 12.113,- režijní, 188.358,- 
oprava kostela, 11.480,- odeslané sbírky a příspěvky, 2.285,- ostatní /daň, drobné 
opravy/). 
Výsledek hospoda ření: - 43.770,- Kč.  
Finanční prostředky celkem k 1.1.2006: 2.686,- Kč. 
 

Farnost České Mezi říčí 
Příjmy: celkem 185.945,- Kč (106.222,- nájem Eurotel, fara, stodola, 77.655,- 



sbírky, 2.068,- ostatní). 
Výdaje: celkem 132.481,- Kč (3.395,- bohoslužebné, 13.921,- režijní, 73.458,- 
opravy /fasáda, okna na faře/, 36.163,- odeslané sbírky a příspěvky, 5.544,- ostatní 
/žebřík, kancionály, daň/). 
Výsledek hospoda ření: + 53.464,- Kč.  
Finanční prostředky celkem k 1.1.2006: 256.839,- Kč. 

----- 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblecte milosrdný 
soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. 
Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco 
proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. 
Především však mějte lásku, která všechno spojuje k 
dokonalosti.                        (Kol 3, 12-14) 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

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 

 


