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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Na skále založena stojí
posvátná církve budova,
když proti ní moc temnot brojí,
ji chrání ruka Kristova,
když peklo proti ní se srotí,
padnouti nedá Pán své choti
Ó Petře, ty jsi pevná skála,
klíč tobě dán je k nebesům,
oporo naší víry stálá,
na tobě stojí církve dům,
ty říše Kristovy jsi správce
a pastýř veškerého stádce.
Ty, Bože, jenž jsi dary věčné
svým apoštolům udělil,
rač přijmout naše zpěvy vděčné,
žes k církvi i nás přivtělil,
jež slovo tvé vždy chová čisté
a vede nás po cestě jisté.
(DMC - hymnus z 22. 2.)

Únor v liturgickém roce
liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky:
- čtvrtek 2. února - svátek Uvedení Páně do chrámu;
- středa 22. února - svátek Stolce svatého apoštola Petra.

Bohoslužby
Černilov:
v neděli v 8.30 hod.
ve středu a v pátek v 17.00 hod.
první sobotu - 4.2. v 8.00 hod.
v sobotu 11.2. 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 27. března v 18.00 hod.

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

Z Božího slova
Bůh je věrný!
On nedopustí,
abyste byli zkoušeni víc, než snesete.
Když dopustí zkoušku,
dá také prostředky, jak z ní vyjít,
a sílu, jak ji snášet.
(1. list Korinťanům, 10. kap., verš 13)

Z diecéze a farností
Tříkrálová sbírka
Výsledky: Černilov 51.000,- Kč, Librantice 20.742,- Kč, Divec 6.372,Kč, Libřice 11.427,- Kč, Skalice 5.456,- Kč, Číbuz (v kostele) 2.395,- Kč,
Smržov 10.409,- Kč, Hubíles 4.368,- Kč.
Oblastní charita Hradec Králové děkuje všem, kteří pomáhali získat
finanční prostředky na pomoc potřebným. Celkový výtěžek sbírky byl
989.262,- Kč.
Informace Oblastní charity Hradec Králové na: www.charitahk.cz .

Svatopetrský haléř
Každoroční sbírka Svatopetrský haléř bude letos v neděli 26. února.

Číbuz
V loňském roce proběhla druhá etapa opravy věže kostela, týkala se
oplechování věže, nové makovice a kříže. Na opravu přispělo
Ministerstvo kultury (591 tis. Kč), Královéhradecký kraj (185 tis. Kč),
obce (Smržov - 50 tis. Kč, Černilov - 40tis. Kč a Vlkov - 30 tis. Kč) a
jednotlivci z řad farníků i ostatních občanů. Za všechny dary na opravu
kostela farnost všem dárcům upřímně děkuje.
Celková výše faktur zaplacených v loňském roce byla 1.195.826,- Kč.
V letošním roce se bude s opravou v závislosti na finančních
prostředcích pokračovat – bude provedena dílčí oprava střechy kostela.

Sobota 11. února
- památka Panny Marie Lurdské - světový den nemocných; mše sv. v
Černilově bude ráno v 8.00 hod. a bude sloužena za všechny nemocné
farníky z farností Černilov, Číbuz a Libřice.

Farní rada v Černilově
se sešla v úterý 31. ledna: v loňském roce byla dokončena oprava
střechy kostela a natřena velká věž, pro letošní rok nátěr malé věže a
zhotovení nového okna a dveří do zákristie a případně opravení
ostatních dveří; bude zveřejněn seznam dárců na opravu kostela; ve
věži kostela bude v budoucnu nutná oprava dřevěných prvků; oprava
bytu na faře – nová okna; nutno vyřešit antény na střeše fary; promýšlí
se nákup koberců do kostela - mezi lavice a do presbytáře; farní den by
změnil náplň, pojal by se jako setkání farnosti; zváží se účast na novém
projektu Adopce na dálku.

Výsledky hospodaření farností
budou k dispozici členům ekonomických rad farností po vypracování
účetních uzávěrek jednotlivých farností vikariátní účetní.

Ranní modlitba papeže Jana XXIII.
(z www.modlitba.cz)

Nebeský otče,
děkuji ti, že jsem si odpočinul a opět se probudil.
Je to tvůj dar.
To, co je mou povinností,
chci dnes od rána do večera plnit tak,
jak to dělával tvůj Jednorozený Syn:
všude, kam přišel, zanechal po sobě jen dobro.
Každého, s kým se setkám, mi posíláš do cesty,
abych v něm poznal svého bratra.
Ve všem, co udělám, co promluvím,
ať se mi zjeví láska,
kterou Kristus všechny objímá.
Ať mám pro každého dobré slovo dřív,
než se rozejdeme.
Ať mám cit pro druhé a myslím víc na ně,
než na sebe.
Prosím tě, ať se vždy ovládnu,
ať ze mě není mrzout,
ať jednám laskavě a srdečně.
Ať ve mně zbude i jiskřička humoru,
kterého je také zapotřebí.
Od Ducha Svatého si vyprošuji tvou milost,
která by mi k tomu všemu pomáhala.
A ještě jedno:
Dovol, abych prostřednictvím Panny Marie
přivedl každého alespoň o krůček blíž k tvému Synu.
Můj Bože, vše pro Tebe, s Tebou a v Tobě.
Amen.
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