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Únor v liturgickém roce
liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky:
- neděle 2. února - svátek Uvedení Páně do chrámu;
- sobota 22. února - svátek Stolce sv. Petra, apoštola.

Bohoslužby
Černilov:
v neděli v 8.30 hod.
ve středu a v pátek v 17.00 hod.
první sobotu - 1.2. v 8.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 17.00 hod.

Výrava:
v únoru mše sv. nebude,
v březnu bude poslední pondělí - 31. března v 18.00 hod.

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

Modlitba
připisovaná papeži Klementu XI.
(z Českého misálu, 1983)

Věřím, Bože, ale ať věřím pevněji;
doufám, ale ať doufám odevzdaněji;
miluji, ale ať miluji vroucněji;
lituji, ale ať lituji opravdověji.
Klaním se ti jako původci a počátku všeho;
toužím po tobě jako po posledním cíli;
chválím tě jako stálého dobrodince;
vzývám tě jako milostivého ochránce.
Veď mě svou moudrostí,
udržuj spravedlností, utěšuj laskavostí,
ochraňuj svou mocí.
Předkládám ti, Bože,:
své myšlení, chci přemýšlet o tobě,
své mluvení, chci rozmlouvat o tobě,
své jednání, chci jednat podle tvé vůle,
své utrpení, chci je snášet pro tebe.
Chci to, co chceš ty,
chci to proto, že to chceš ty,
chci to tak, jak to chceš ty,
chci to tak dlouho, dokud to chceš ty.
Prosím tě, Bože:
osvěť můj rozum, rozněť mou vůli,
očisť mé srdce, posvěť mou duši.
Ať oplakávám minulé hříchy,
přemáhám budoucí pokušení,
napravuji hříšné náklonnosti,
získávám potřebné ctnosti.

Nauč mě, Bože:
milovat tebe, nemilovat sebe,
horlivě sloužit bližnímu, nesloužit marnostem světa.
Ať se snažím poslouchat představené,
přicházet na pomoc podřízeným,
starat se o přátele,
odpouštět nepřátelům.
Ať přemáhám požívačnost zdrženlivostí,
lakotu štědrostí, hněv mírností,
vlažnost horlivostí.
Ať jsem rozvážný, když mám rozhodovat,
stálý, když mi hrozí nebezpečí,
trpělivý, když musím snášet protivenství,
pokorný, když se mi všechno daří.
Ať jsem při modlitbě soustředěný,
v jídle a pití střídmý,
v plnění povinností horlivý, v předsevzetích vytrvalý.
Ať se snažím o vnitřní nevinnost,
skromné vystupování, příkladné chování,
spořádaný život.
Ať se neustále snažím ovládat svou povahu,
prospívat v milosti, zachovávat přikázání,
směřovat ke spáse.
Ať se od tebe učím:
jak pomíjivé je to, co je pozemské,
jak veliké je to, co je božské,
jak krátké je to, co je časné,
jak trvalé je to, co je věčné.
Ať žiji tak, aby mě nepřekvapila smrt,
ať jednám tak, abych se nemusel bát soudu,
ať se chovám tak, abych unikl peklu a dosáhl nebe.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Hospodaření farností
v roce 2013
(v příjmech a výdajích jsou započítány i převody mezi pokladnou a účtem a odváděné sbírky)

Černilov:
Příjmy: 440.056,- Kč
Výdaje: 358.123,- Kč
Výsledek hospodaření: + 81.933,- Kč.
Zůstatek z min. roku: 80.738,- Kč.
Finanční prostředky celkem k 1.1.2014: 162.671,- Kč.

Číbuz:
Příjmy: 160.207,- Kč
Výdaje: 121.948,- Kč
Výsledek hospodaření: + 38.259,- Kč.
Zůstatek z min. roku: 102.155,- Kč.
Finanční prostředky celkem k 1.1.2014: 140.414,- Kč.

Libřice:
Příjmy: 30.543,- Kč
Výdaje: 23.714,- Kč
Výsledek hospodaření: + 6.829,- Kč.
Zůstatek z min. roku: 6.433,- Kč.
Finanční prostředky celkem k 1.1.2014: 13.263,- Kč.

Z diecéze a farností
Tříkrálová sbírka
Výsledky: Černilov (obec + farnost) 44.146,- Kč, Číbuz (farnost) 1.510,Kč, Libřice (obec) 7.058,- Kč; další informace na www.charitahk.cz .

Úterý 11. února
- památka Panny Marie Lurdské – Světový den nemocných.

Svatopetrský haléř
Celodiecézní sbírka Svatopetrský haléř se uskuteční v neděli 23. února.
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