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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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Leden 2021
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Bohoslužby

Černilov:

v neděli v 8.30 hod.
ve středu a v pátek v 17.00 hod.
(po ohlášení předcházející neděli)

v pátek 1. 1. v 8.30 hod.
první sobotu – 2. 1. v 8.00 hod.

Číbuz:

v neděli v 10.00 hod.
v pátek 1. 1. v 10.00 hod.

Libřice:

v sobotu v 17.00 hod. 
v pátek 1. 1. ve 14.00 hod.

Výrava:
v lednu a únoru mše sv. nebudou,

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 je vhodné použít např. Kancionál (zpovědní zrcadlo, 
modlitby).



Leden v liturgickém roce
vánoční doba, od 11. 1. liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky:

- pátek 1. ledna - slavnost Matky Boží, Panny Marie;
- středa 6. ledna - slavnost Zjevení Páně;
- neděle 12. ledna - svátek Křtu Páně;
- pondělí 25. ledna - svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola. 

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

Tříkrálová sbírka
Informace: 
www.charitahk.cz , www.hk.caritas.cz , www.trikralovasbirka.cz 
Do Tříkrálové sbírky bude možné kromě darů přes internet přispět bě-
hem ledna také přímo do pokladničky, která bude v kostele.

Rok 2020
Křty:

Černilov:  křtiny nebyly         
Číbuz: 1. Patrik Priester, HK, 12. 7.

Libřice: křtiny nebyly

Svatby: 

Černilov: 1. Kateřina Hebelková a Martin Ryneš, 25. 4.

Číbuz: svatba nebyla

Libřice: svatba nebyla

http://www.hk.caritas.cz/
http://www.charitahk.cz/
http://www.trikralovasbirka.cz/


Pohřby:

Černilov: 1. Anna Dostálová, 24. 1., beze mše, do hrobu
        2. Stanislav Kotek, 18. 5., mše sv., do hrobu
        3. Václav Mikyska, 22. 5., mše sv., do hrobu
        4. Marta Šrámková, 10. 8., mše sv., kremace

Libřice: -----

Výrava: 1. Josef Fabián, 17. 1., mše sv., do hrobu
     2. Růžena Bašová, 18. 6., mše sv., do hrobu 
     3. Jaroslav Hejcman, 11. 12., beze mše, do hrobu

Číbuz:  1. Bohumil Hušák, 21. 2.,  mše sv., do hrobu
   2. Věra Hájková, 17. 7.,  mše sv., do hrobu
   3. Jaromíra Hryzlíková, 11. 12., beze mše, do hrobu

+ + +

Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane,
a světlo věčné ať jim svítí. 

Ať odpočinou v pokoji. Amen.

+ + +

Poděkování

Děkuji vám všem, kdo jste v uplynulém roce pomáhali ve farnostech:
- za hudební doprovod a zpěv, četbu Božího slova a přímluv a za službu
u oltáře při bohoslužbách;
- za péči o kostely, o jejich úklid a výzdobu a pomoc při opravách;
- za finanční dary a příspěvky do sbírek; 
- za účast na společných bohoslužbách; za práci členům farních rad; 
- za modlitby za své farní společenství.

Pán Bůh vám to odplať.  Stanislav Jílek, děkan

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Požehnaný rok 2021 !
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
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