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Jak veliká dobrodiní  Co je dobré a co je zlé,

Pán Bůh náš každou chvíli  dal nám jasně poznati,

z lásky k nám činil a činí,  a že naše síly jsou mdlé,

uvažme, lidé milí.  slíbil nám pomáhati.

Neboť všichni jsme stvořeni  Všechno lidské moci poddal,

ku podobenství jeho  cokoli na světě jest,

a přehojně obdařeni  by mu člověk chválu vzdával,

ctí a slávou od něho.  prokazoval mu vždy čest.

On nás rozumem a radou  Proto každé věrné duši,

milostivě obdařil,  a to času každého,

aby omylem neb zradou  znáti a chváliti sluší

sám se člověk nezmařil.  dárce tak laskavého.

(hymnus z DMC)

Únor v liturgickém roce
liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky:
- středa 2. února - svátek Uvedení Páně do chrámu;
- úterý 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 – 5. 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. 
Zde nalezneme informace o samotné svátosti, jejích částech a liturgii;
zpytování svědomí pro dospělé a zrcadlo svědomí - podle Desatera, - k
prohloubení  duchovního života;  zpytování  svědomí pro mladší  děti  a
zpytování svědomí pro starší děti a dospívající.

Modlitby z kancionálu

049A – Za papeže

Bože,  milosrdný  Otče,  děkujeme  ti  za  našeho  papeže
Františka,  který  je  tvým  darem  celé  církvi  a každému
z nás. Chraň ho a žehnej mu. Dej, ať s tvou milostí usiluje
ze všech sil o to, co se tobě líbí a co je k prospěchu Božího
lidu a celého světa. 



049B – Za biskupa

Pane Ježíši, dobrý pastýři své církve, prosíme tě, pomá-
hej našemu biskupovi. Ať tě mezi námi vždy důstojně za-
stupuje.  Ať  nám jeho horlivost  dodává nadšení,  ať  nás
povzbuzuje  jeho  jednání,  povznáší  jeho láska,  posiluje
jeho  trpělivost.  Ať  nás  vede  tvým  učením.  Ať  nás  po-
svěcuje, abychom byli svatým lidem a sloužili Bohu bez
úhony  v duchu  a v pravdě.  Udržuj  všechny  biskupy
v jednotě víry, ve vzájemné svornosti, v oddanosti bisku-
pu římskému. Pošli  jim svědomité rádce a ochotné po-
mocníky z řad kněží i laiků. Ať všichni, shromážděni ko-
lem svého biskupa na zemi, můžeme se, Pane, s tebou ra-
dovat v nebi. 

049B – Za kněze

Dobrý Otče, přijmi naše prosby za naše duchovní otce.
Pronikni  jejich  srdce  milostí  Ducha  svatého,  oprav-
dovostí a láskou, aby se ti stále více podobali. Ať posvěcu-
jí sebe i nás, ať nás vedou k tobě, ať vždy u nás naleznou
pomoc a pochopení. 

Z diecéze a farností

Tříkrálová sbírka
Oblastní charita Hradec Králové děkuje všem dárcům i těm, kteří pomá-
hali získat finanční prostředky na pomoc potřebným. Výtěžek Tříkrálové
sbírky z 363 rozpečetěných kasiček  byl 1 602 081 Kč  a 106 006 Kč
prostřednictvím on-line podpory. 
Informace Oblastní charity Hradec Králové na: www.charitahk.cz .

Sbírka na biblický apoštolát
z neděle Božího slova 23. ledna:
Černilov – 765,- Kč, Číbuz – 970,- Kč, Libřice 900,- Kč.

Svatopetrský haléř
Každoroční sbírka Svatopetrský haléř bude letos v neděli 20. února.

http://www.charitahk.cz/


Černilov
V druhé polovině loňského roku probíhala v kostele sv. Štěpána oprava
varhan  za  finanční  podpory  Nadace  ČEZ  a  Obce  Černilov.  Opravu
provedl  varhanář  Jiří  Červenka  z Jakubovic  u  Lanškrouna.   Varhany
byly  demontovány,  vyčištěny,  nakonzervovány  proti  červotoči  a  byla
provedena oprava nebo výměna vadných částí  nástroje.  Po montáži
byly varhany naladěny. Současně byl opraven strop nad skříní varhan.
Kolaudace varhan proběhla 16. listopadu 2021. Několik zjištěných zá-
vad bude opraveno za příhodnějších klimatických podmínek v letošním
roce. Celková cena opravy byla 300 tis. Kč.

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové
9. - 14. srpna 2022; pro mladé ve věku 14 – 26 let; informace na:
http://celostatnisetkanimladeze.cz/ .

Z Božího slova
Filipanům 4,4-8

Radujte se stále v Pánu, 
opakuji: Radujte se! 

Vaše ušlechtilost ať je známá všem lidem.
Pán je blízko. 

O nic nemějte starost!
Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby

v modlitbě a prosbě s děkováním. 
Pak Boží pokoj,

který převyšuje všechno pomyšlení,
uchrání vaše srdce a vaše myšlenky

v Kristu Ježíši. 
Konečně, bratři,

mějte zájem o všechno, co je pravdivé,
co je čestné, co je spravedlivé, co je nevinné,

co je milé, co slouží dobré pověsti,
a o každou zdatnost nebo činnost,

která si zasluhuje chvály. 
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