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Kdo z víry v Boha žijeme
s nadějí k věčnu spějeme,
z milosti lásky nejčistší
vzdávejme chválu Ježíši.

Vzývejme Krista, Otce s ním
i s jejich Duchem společným:
jediný Bože v Trojici,
svou mocí chraň nás, prosící. Amen.

-----
Ježíši, dárce milosti, …
K dobrotě tvé se utíkám
má záchrana jsi jen ty sám.

Dej, ať setrvám v čistotě,
 v tichosti, střídmém životě,
v pokoře, lásce, svornosti,
v naději, trpělivosti;
ať veden vírou bezpečně
dosáhnu radosti věčné.

                                            (DMC - z hymnů pro postní dobu)

Únor v liturgickém roce
liturgické mezidobí, doba postní (od 10. února)

Slavnosti a svátky:
- úterý 2. února - svátek Uvedení Páně do chrámu;
- středa 10. února - Popeleční středa.
- pondělí 22. února – svátek Stolce svatého apoštola Petra



Bohoslužby

Černilov:
v neděli v 8.30 hod.

ve středu (kromě 3.2.) v 17.00 hod.
v pátek v 17.00 hod. (5.2. s adorací)

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 28. 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.



Hospodaření farností
v roce 2015

Černilov: 
Příjmy: 341.987,- Kč 
z toho: 79.320,- Kč - všechny sbírky, 48.000,- Kč - dary, 197.568,- Kč – 
nájem, pacht, 17.099,- Kč - přeplatky, úrok.
Výdaje: 222.228,- Kč 
z  toho:  102.187,-  Kč  -  elektřina,  plyn,  voda,  44.270,-  Kč  -  odeslané 
sbírky a příspěvky, 6.146,- Kč - bohoslužebné, 20.311,- Kč - varhany, 
13.811,- Kč - opravy ve Výravě, 35.503,- Kč ostatní (předplatné, farní 
den, knihy, daň, telefon ...).
Výsledek hospodaření: + 119.759,- Kč.
Zůstatek z min. roku: 118.894,- Kč.
Finanční prostředky celkem k 1.1.2015: 238.653,- Kč.

Číbuz: 
Příjmy: 820.355,- Kč 
z  toho:  44.116,-  Kč  -  všechny sbírky,  749.921,-  Kč  -  dotace a  dary, 
22.691,- Kč - nájem, 3.627,- ostatní.
Výdaje: 694.019,- Kč 
z  toho:  13.680,-  Kč  -  elektřina,  18.639,-  Kč  -  odeslané  sbírky  a 
příspěvky, 7.155,- Kč - bohoslužebné, 17.000,- Kč - koncerty, 625.435,- 
Kč - oprava věže, 12.110,- Kč - ostatní.
Výsledek hospodaření: + 126.336,- Kč.
Zůstatek z min. roku: 196.199,- Kč.
Finanční prostředky celkem k 1.1.2015: 322.535,- Kč.

Libřice: 
Příjmy: 79.410,- Kč 
z toho: 22.362,- Kč - všechny sbírky, dar, 57.048,- Kč - pachtovné.
Výdaje: 39.277,- Kč 
z toho: 1.980,- Kč - elektřina, 7.426,- Kč - odeslané sbírky a příspěvky, 
2.180,- Kč - bohoslužebné, 14.456,- Kč - daň, 4.000,- Kč - dar, 8.450,- 
Kč - oprava střechy, 785,- Kč - ostatní. 
Výsledek hospodaření: + 40.133,- Kč.
Zůstatek z min. roku: 12.040,- Kč.
Finanční prostředky celkem k 1.1.2015: 52.173,- Kč.



Z diecéze a farností

Tříkrálová sbírka
Výsledky:  Černilov  (obec  +  farnost)  53.657,-  Kč,  Librantice  (obec) 
21.981,-  Kč,  Divec  (obec)  5.101,-  Kč,  Číbuz  (farnost)  1.945,-  Kč, 
Smržov (obec) 11.987,- Kč, Hubíles (obec) 4.547,- Kč, Libřice (obec) 
9.602,- Kč; informace na: www.charitahk.cz .
Celková  vybraná  částka  byla  867.758,-  Kč.  Oblastní  charita  Hradec 
Králové  děkuje  všem,  kteří  pomáhali  získat  finanční  prostředky  na 
pomoc potřebným.

Číbuz
V minulém roce proběhla první  etapa opravy věže kostela,  týkala se 
především  dřevěné  konstrukce  věže,  byly  vyměněny  části  krovu, 
proveden nový záklop, který je zakryt provizorně lepenkou. Na opravu 
přispěl kraj,  ministerstvo, obce (Skalice,  Smržov a Černilov)  a mnozí 
dárci  z  řad  farníků  i  ostatních  občanů.  Za  všechny  dary  na  opravu 
kostela farnost všem dárcům upřímně děkuje.
V  letošním  roce  se  bude  s  opravou  v  závislosti  na  finančních 
prostředcích pokračovat.

Čtvrtek 11. února
(připomínka  Panny  Marie  Lurdské)  -  světový  den  nemocných; 
následující den v pátek 12.2. bude mše sv. v Černilově v 17.00 hod. 
sloužena za všechny nemocné farníky.

Svatopetrský haléř
V  únoru  bývá  každoročně  sbírka  Svatopetrský  haléř,  datum  konání 
bude upřesněn v ohláškách.

Duchovní obnovy
pro svobodné, ovdovělé a rozvedené a pro manžele pořádá Centrum 
pro rodinu Hradec Králové v Marianu v Janských Lázních.
Informace  na  plakátcích  v  kostele  a  na  www.bihk.cz :  biskupství  - 
referát pastorace - centrum pro rodinu.
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