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Slyš, jaký to nad řekou jásot a ples, 
to zpívají hory a skála i les.
Ave, ave, ave, Maria, / ave, ave, ave, Maria. 

Tam, kde nyní hlaholí tisíců zpěv,
kdys děvčátko spatřilo nebeský zjev.

Má pod bílým závojem líbeznou tvář,
jak pod bílým obláčkem jitřenky zář.

Ó, pověz mi, Paní, kdo jsi, jak se zveš,
co ode mě chudé si žádáš, co chceš?

Já bez hříchu přečisté Početí jsem,
ať lid činí pokání, pověz to všem.

A zázračný pramen trysk ze suchých skal,
zde mnohý už znovu své zdraví získal.

Již z národů ze všech sem spěchají k ní
a radostné pozdravy zástupů zní:

A také náš jásot a nadšený ples
ať k Marii přečisté vznáší se dnes.
Ave, ave, ave, Maria, / ave, ave, ave, Maria. 

            (Kancionál – č. 811)

Únor v liturgickém roce
liturgické mezidobí, doba postní (od 26. 2.)

Slavnosti a svátky:
- neděle 2. února - svátek Uvedení Páně do chrámu;
- sobota 22. února - svátek Stolce svatého apoštola Petra.
- středa 26. února – POPELEČNÍ STŘEDA



Bohoslužby

Černilov:
v neděli v 8.30 hod.

první sobotu - 1.2. v 8.00 hod.
v pátek 7.2. v 17.00 hod.

ve středu 26.2. v 17.00 hod.
v ostatní středy a pátky v 17.00 hod. -

- pouze po ohlášení předcházející neděli

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 30. 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.
V  celé  postní  době  se  pokáním  připravujeme  na  obnovu  křestního 
vyznání při velikonoční vigilii (na Bílou sobotu večer). Charakter postní 
doby nás také vede k horlivějšímu naslouchání a četbě Božího slova a 
k opravdové osobní modlitbě.
Označení popelem – v Černilově na Popeleční středu, v Libřicích a 
Číbuzi na začátku bohoslužby 1. neděle postní.



Z diecéze a farností

Tříkrálová sbírka
Výsledky: 
Černilov - 67 013 Kč, Újezd - 6 304 Kč, Výrava - 21 096 Kč, Lejšovka - 
8 893 Kč, Librantice - 30 355 Kč, Divec - 7 040 Kč, Libřice - 13 099 Kč, 
Skalice - 10 539 Kč, Číbuz (v kostele) - 870 Kč, Smržov - 17 138 Kč, 
Hubíles - 6 720 Kč. 
Oblastní  charita  Hradec  Králové  děkuje  všem  dárcům  i  těm,  kteří 
pomáhali  získat  finanční  prostředky  na  pomoc  potřebným.  Celkový 
výtěžek sbírky na Královéhradecku byl 1 837 439 Kč.
Informace Oblastní charity Hradec Králové na: www.charitahk.cz .

Svatopetrský haléř
Každoroční sbírka Svatopetrský haléř bude letos v neděli 23. února.

Centrum pro rodinu
Biskupství královéhradeckého pořádá jednodenní duchovní obnovu pro 
manželské páry „Láska a úcta“  v sobotu  15. února v prostorách ZŠ 
Jana Pavla II.  V Hradci Králové. Duchovní  obnovou provází  P.  Miloš 
Kolovratník.
Přihlášky (nejpozději do 9. 2.) a další informace na: 
www.bihk.cz/pastorace/centrum-pro-rodinu.

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

Veřejná sbírka
Spolek Saeculum, z.s. ve spolupráci s Biskupstvím královéhradeckým 
pořádaji  veřejnou  sbírku  za  účelem  zhotovení  pamětní  desky 
arcibiskupu  Karlu  Otčenáškovi  a  spolufinancování  dalších  akcí.  Více 
informací na: www.karelotcenasek.cz .

Veřejná sbírka
Obec Bohdašín v Orlických horách vyhlásila veřejnou sbírku na pořízení 
zvonu  a  obnovu  věže kostela  Panny Marie  na mariánském poutním 
místě v Rokoli. Informace na www.bohdasin.cz .

http://www.charitahk.cz/
http://www.bohdasin.cz/
http://www.karelotcenasek.cz/


11. února – Panny Marie Lurdské
- Světový den nemocných

Modlitby z Kancionálu:

048A – Za nemocné
Bože, spáso věřících,  vyslyš prosby za naše nemocné bratry 
a sestry.  Mají  účast  na  utrpení  tvého Syna.  Poskytni  jim  ve 
svém  milosrdenství  pomoc.  Navrať  jim  zdraví,  ať  se  s nimi 
můžeme radovat v tvé církvi z jejich uzdravení.
Amen.

048B – V nemoci
Nebeský Otče, není snadné přijmout tuto nemoc. Netrpělivě 
čekám,  až  budu  zase  zdravý.  Pomoz  mi,  abych  došel  klidu, 
abych poznal, že je to pro mě čas spásy. Mohu na tebe v klidu 
myslet  a tázat  se,  co  se  mnou  zamýšlíš.  Ukaž  mi,  co  mám 
v životě změnit, co mám trpělivě a s láskou nést. Ukaž mi, co 
naplňuje  neklidem  mé  vlastní  srdce,  a pomáhej  mi  to 
překonat.  Daruj  mi  svůj  pokoj.  Dej,  ať  mám  opět  naději 
a skrze ni rozdávám odvahu druhým.
Amen.

Modlitby z Českého misálu:

Bože,  tvůj  jednorozený  Syn  nesl  naše  neduhy,  a  tak  nám 
ukázal, jaká síla je skryta  v trpělivém snášení bolesti; shlédni 
s otcovskou láskou na všechny, které tíží bolesti a jiné útrapy 
nemoci,  a  dej,  ať  poznají,  žes  je  povolal  mezi  blahoslavené, 
kteří  budou  potěšeni,  a  že  jsou  spojeni  s  Kristem  v  jeho 
utrpení za spásu světa.

Všemohoucí  Bože,  spáso všech věřících,  prosíme tě za naše 
nemocné bratry a sestry: smiluj se nad nimi, sešli  jim svou 
pomoc  a  navrať  jim  zdraví,  aby  tě  ve  společenství  církve 
chválili a oslavovali.
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