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

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

Římskokatolický farní ú řad, 503 43 Černilov 1  
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Červen 2013 
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     Ježíši, Spasiteli náš, 
     tvé Srdce uctít toužíme, 
     ty, který všechna srdce znáš, 
     slyš naše hlasy upřímné. 
 

     Když silou lásky na kříži 
     jsi zlomil zlobu ducha zla, 
     kopí tvé srdce proklálo, 
     s vodou krev z něho vytryskla. 
 

     Tvé Srdce tiché, pokorné 
     nám poklady své zjevuje 
     a jeho láska všemocná 
     nám léčí srdce nemocná. 
 

     Odvěká touho tvorů všech 
     dej našim srdcím klidný tep, 
     svou milost dej nám za podíl 
     ať nemineme věčný cíl. 
 

    (Hymnus ze slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova) 

 

Červen v liturgickém roce 
liturgické mezidobí 

 

Slavnosti a svátky: 
- neděle 2. června  - slavnost Těla a Krve Pán ě; 
- pátek 7. června  - slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ; 
- sobota 8. června  - památka Neposkvrn ěného Srdce Panny Marie ; 
- pondělí 24. června - slavnost Narození  sv. Jana K řtitele ; 
- sobota 29. června - slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů. 
 
 

 

Bohoslužby 
 

Černilov: 
 

v neděli v 8.30 hod. 
ve středu a v pátek  v 18.00 hod. 

první sobotu - 1.6. v 8.00 hod. 
v sobotu 8.6. v 8.00 hod. 

v sobotu 29.6. v 8.00 hod. 
 

Číbuz: 
 

v neděli v 10.00 hod. 
 

Lib řice: 
 

v sobotu v 18.00 hod. 
 

Výrava: 
 

v červnu: 

každé pond ělí v 18.00 hod. 
(24.6. titulární slavnost kostela) 

--- 
Svátost smíření 

 

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

Adorace 
V Černilov ě bývá obvykle na první pátek (po mši sv.). 
 

Neděle 2. června  byla Svatým otce vyhlášena dnem eucharistické ado-
race v Roce víry. Papež František zahájí hodinovou pobožnost v bazili-
ce Svatého Petra v 17.00 hod. Ve stejný čas se k němu ve svých kated-
rálách připojí biskupové z celého světa. Královéhradecký biskup vyzývá 
k připojení se k této adoraci i ve farnostech diecéze. 
 

V neděli 2.6.  od 17.00 hod. bude adorace v kostele sv. Štěpána v Čer-
nilově. 
  



Z diecéze a farností 
 

IX. diecézní setkání senior ů 
a jejich přátel se uskuteční v sobotu 15. 6. 2013 v Hradci Králové. Začá-
tek v 9.45 hod. v Novém Adalbertinu, ve 14.30 hod. mše sv. v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie; přihlášky do 12. 6. - Diecézním centrum pro 
seniory. 
 

Černilov 
- v sobotu 22. 6. cyklovýlet do Archeoparku pravěku ve Všestarech, 
odjezd v 8.50 hod. od kostela. 
 

Sbírka na Charitu 
- v neděli 23. června. 
 

Číbuz 
Ve středu 1. května se na faře konalo setkání farní rady: úprava pro-
stranství kolem kostela (zeleň), zvon, varhaník, vyučování náboženství, 
sekání trávy, katecheze, reportáž ČRo HK o kapličce ve Smržově, ná-
jem - internet, oprava věže (prozkoumat napadení houbou) a interiéru 
výmalba), občerstvení před kostelem, mše sv. ve Smržově, v Číbuzi 
Boží Tělo, pouť, posvícení, koncert  bude 27.9. v 18.00 hod. 

 
Rok víry 

Z Katechismu katolické církve: 
 

Celý Krist ův život  byl stálým učením: jeho mlčení, zázraky, skutky, 
modlitba, láska k člověku, přednostní láska k malým a chudým, bezvý-
hradné přijetí oběti na kříži pro spásu světa, jeho vzkříšení, to vše je 
uskutečněním jeho slova a naplněním zjevení. 
Kristovi u čedníci  se mu musí připodobnit , dokud v nich nebude do-
tvořen. Proto jsme přibíráni do všech tajemství jeho života, jsme ztvár-
ňováni podle něho, umíráme spolu s ním a spolu s ním vstáváme z  
mrtvých, až nakonec budeme s ním i vládnout. 
Ať už jako pastýři nebo mudrci, zde na zemi se  nemůžeme setkat s 
Bohem, leč že poklekneme před betlémskými jeslemi a budeme se mu 
klanět, skrytému ve slabém dítěti. 
Ježíš nám dává příklad  svatosti  v každodenním životě rodiny a práce 
svou poslušností vůči Marii a Josefovi, stejně jako svou pokornou prací 
během dlouhých let v Nazaretě. 

Ježíš je od počátku svého veřejného života, ve chvíli svého křtu „slu-
žebníkem“, který je zcela zasvěcen vykupitelskému dílu, jež se naplní 
ve „křtu“ jeho utrpení. 
Pokušení na poušti ukazuje Ježíše, pokorného Mesiáše, který vítězí 
nad satanem svým bezvýhradným  souhlasem  s plánem spásy, jak to 
chtěl Otec. 
Nebeské království  bylo na zemi zahájeno Kristem. Toto království se 
jasně projevuje lidem v Kristových slovech, v jeho skutcích a v jeho pří-
tomnosti. Církev je zárodek a počátek tohoto království, jehož klíče jsou 
svěřeny Petrovi. 
Ježíšovo prom ěnění mělo upevnit víru apoštolů před počátkem utrpení: 
výstup na „vysokou horu“ připravuje výstup na Kalvárii. Kristus, hlava 
církve, ukazuje to, co obsahuje je Tělo a co vyzařuje ve svátostech: 
„naději na věčnou spásu (Kol 1,27). 
Ježíš vstupoval do Jeruzaléma dobrovolně, přestože věděl, že tam 
podstoupí násilnou smrt pro odpor hříšníků. 
Ježíšův vjezd do Jeruzaléma  ukazuje příchod království, které se král- 
-Mesiáš, přivítaný ve svém městě dětmi a lidmi pokorného srdce, chystá 
uskutečnit „paschou“ své smrti a svého vzkříšení. 
 

Ježíš nezrušil zákon  ze Sinaje, ale naplnil  ho tak dokonale, že odhalil 
jeho konečný smysl a odčinil jeho přestupování. 
Ježíš ctil chrám  a putoval do něj o židovských svátcích; žárlivou láskou 
miloval tento Boží příbytek mezi lidmi. Chrám je předobrazem jeho ta-
jemství. Jestliže Ježíš ohlašuje jeho zničení, pak proto, aby poukázal na 
vlastní smrt a na počátek nového věku dějin spásy, v nichž definitivním 
chrámem bude jeho tělo. 
Ježíš vykonal některé skutky, jako odpuštění hříchu, které zjevily, že je 
Bůh-Spasitel . Někteří Židé neuznávali Boha, který se stal člověkem, 
ale viděli v něm jen člověka, který se dělá Bohem; soudili o něm proto, 
že se rouhá. 

---------- 
Modlitba (ze slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova): 
Bože, tvé milosrdenství nám otvírá nekonečné poklady lásky v 
Srdci tvého milovaného Syna, zraněném našimi hříchy; děku-
jeme ti za všechno, co pro nás Kristus vykonal, a prosíme tě: 
dej, ať je naše oddaná služba také dostiučiněním za naše viny. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po 
všechny věky věků. Amen. 
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