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11. února
Panny Marie Lurdské

x x x x x 

Světový den nemocných

11. února 1858 spatřila čtrnáctiletá Bernadetta Soubirousová ve skalní 
jeskyni „de Massabielle“ poblíž Lurd (Lourdes) ve Francii Pannu Marii. 
Zjevení se opakovalo do 16. července ještě sedmnáctkrát. K jeskyni, v 
níž vytryskl pramen vody, přichází od té doby velké množství poutníků, 
mezi  nimi  velký  počet  postižených  nejrůznějšími  neduhy.  Církevně 
uznaných zázračných uzdravení za sto let (do roku 1959) bylo 58, ale 
úlevu přinesla tato pouť mnohem většímu počtu lidí. Výzva Matky Božím 
k pokání  probudila  v  církvi  hlubší  zájem o modlitbu a službu lásky a 
podnítila péči o trpící a nemocné.

    (z Denní modlitby církve)

Modlitba za nemocné
(Kancionál č. 048)

Bože, spáso věřících,
vyslyš prosby za naše nemocné bratry a sestry. Mají účast na 
utrpení  tvého  Syna.  Poskytni  jim  ve  svém  milosrdenství 
pomoc. Navrať jim zdraví, ať se s nimi můžeme radovat v tvé 
církvi z jejich uzdravení.

Únor v liturgickém roce
liturgické mezidobí, doba postní (od 22.2.)

Slavnosti a svátky:
- čtvrtek 2. února - svátek Uvedení Páně do chrámu;
- středa 22. února – Popeleční středa.

Bohoslužby
Černilov:

v neděli v 8.30 hod.
ve středu a v pátek v 17.00 hod. (kromě 1.2.)

ve čtvrtek 2.2. v 17.00 hod.
první sobotu - 4.2. v 8.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 17.00 hod.

Výrava:
 mše sv. bude až 26. března (v únoru nebude)

-----
Svátost smíření

Svátost smíření je možné přijmout před každou mší svatou. K přípravě 
na tuto svátost poslouží např. Kancionál.
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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
  Černilov  –  v neděli ve 14.00 hod.
  Libřice     –  v sobotu po mši sv.
  Smržov    –  v pátek v 16.30 hod. u kapličky

--------------
Zhřešili jsme proti tobě, Hospodine;

neodvracej se od nás a smiluj se nad námi.
Pomoz nám, Bože, náš spasiteli pro slávu svého jména

a vysvoboď nás.
Zhřešili jsme proti tobě, Hospodine;

neodvracej se od nás a smiluj se nad námi.
(Responsorim na Popeleční středu)



Hospodaření farností
v roce 2011

Černilov: 
Příjmy:  294.233,-  Kč  (89.217,-  Kč  sbírky a dary,  29.699,-  Kč nájem, 
150.000,-  Kč  příspěvek  z  Fondu  solidarity  na  střechu,  25.317,-  Kč 
energie přeplatky a úhrady a ostatní).
Výdaje: 743.286,- Kč  (501.496,- Kč střecha, 25.623,- Kč hromosvody, 
43.877,-  Kč  elektřina  kostely,  fara,  53.120,-  plyn,  11.499,-  Kč  voda, 
26.840,-  Kč  odeslané  sbírky,  15.436,-  Kč  Fond  solidarity,  5.400,- 
příspěvky  a  dary,  14.230,-  počítač,  3.990,-  mikrofon,  9.769,-  knihy, 
předlatné,  7.291,-  bohoslužebné,  13.075,-  opravy  a  úpravy  -  kostel, 
kněžský hrob, fara, 11.640,- Kč ostatní)  
Výsledek hospodaření: - 449.053,- Kč.
Zůstatek z min. roku: 516.443,- Kč.
Finanční prostředky celkem k 1.1.2012: 67.390,- Kč.

Číbuz: 
Příjmy: 190.263,- Kč (43.054,- Kč sbírky, 108.800,- Kč dary na hodiny, 
15.000,- Kč ostatní dary, 23.000,- Kč doplacení nájmů internet a fara, 
409,- Kč ostatní).
Výdaje: 171.757,- Kč (10.000,- Kč odesl. sbírky, 7.486,- příspěvky  FS, 
účetnictví,  kancelář,  119.400,-  Kč  oprava  hodin,  7.500,-  nátěr  věže, 
3.650,-  Kč  opravy  na  faře  a  kostele,  1.949,-  Kč  žebřík,  14.562,-  Kč 
elektřina  kostel  +  fara,  3.000,-  koncerty,  1.013,-  Kč  bohoslužebné, 
3.197,- Kč ostatní.
Výsledek hospodaření: + 18.506,- Kč.
Zůstatek z min. roku: 51.351,- Kč.
Finanční prostředky celkem k 1.1.2012: 69.857,- Kč.

Libřice: 
Příjmy: 19.384,- Kč (sbírky a dary).
Výdaje: 18.261,- Kč (5.139,- Kč odeslané sbírky, příspěvek do Fondu 
solidarity, 5.000,- Kč příspěvek na účetnictví, kancelář, 4.740,- Kč zvon, 
3.382,- Kč ostatní).
Výsledek hospodaření: + 1.123,- Kč.
Zůstatek z min. roku: 4.679,- Kč.
Finanční prostředky celkem k 1.1.2012: 5.802,- Kč.

Z diecéze a farností

Generální vizitace
Ve  čtvrtek  19.  ledna  odpoledne  proběhla  generální  vizitace  farností 
Černilov, Číbuz a Libřice. Vizitátorem byl královéhradecký biskup Mons. 
Jan Vokál. Pan biskup navštívil všechny kostely, v Černilově v 17.00 hod. 
sloužil  mši svatou, po ní bylo na faře posezení s farníky. Poděkování 
patří všem, kdo pomáhali při této biskupské návštěvě.

Černilov
V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů se v úterý 24. ledna konala 
v  KSD  v  Černilově  ekumenická  bohoslužba  za  účasti  věřících  z 
evangelické a katolické církve.

Tříkrálová sbírka
Výsledky:  Černilov  38.436,-  Kč,  Libřice  6.592,-  Kč,  Číbuz  (v  kostele) 
2.076,- Kč. Oblastní charita Hradec Králové děkuje koledníkům a všem, 
kdo do této sbírky přispěli.

Pouť do Říma
Poutní centrum Biskupství královéhradeckého pořádá 18. února pouť na 
slavnostní jmenování pražského arcibiskupa Dominika Duky kardinálem; 
dvě varianty – letecky, autobusem; kontakty pro přihlášení jsou na faře.

Setkání zástupců ekonomických rad
V sobotu 25. února se uskuteční od 10.00 hod. v Novém Adalbertinu v 
Hradci Králové setkání zástupců ekonomických rad farností.

Svatopetrský haléř
Celodiecézní  kostelní  sbírka  Svatopetrský  haléř  je  naplánována  na 
neděli 26. února.

Dopis nemocným
Biskupství královéhradecké obnovilo zasílání Dopisu nemocným (slovo 
biskupa,  duchovní  zamyšlení  a  další).  Je  možné  zasílání  do  farnosti 
nebo domů, informace na faře. 
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