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          Půst čtyřicetidenní jsi
           posvětil, moudrý Ježíši,

         a k naší spáse jedině
         přikázals, ať se postíme.

 

         I nyní při své církvi stůj,
         k pokání srdce vyburcuj,
         abychom s nitrem kajícím
         se vymanili z moci vin.

 

         Spáchané hříchy, slabosti
         kéž nám tvá láska odpustí
         a před vinami příštími
         nás ochrání a posilní.

 

         Ať skutky svého pokání 
         rok co rok očišťováni
         dosáhnem hlubší účasti 
         na velikonoční slavnosti.
         Amen.

     (DMC – hymnus pro postní dobu)

Únor v liturgickém roce
liturgické mezidobí, doba postní (od 14.2.)

Slavnosti a svátky:
- pátek 2. února - svátek Uvedení Páně do chrámu;
- středa 14. února – POPELEČNÍ STŘEDA;
- čtvrtek 22. února - svátek Stolce svatého apoštola Petra.



Bohoslužby

Černilov:
v neděli v 8.30 hod.
v pátek v 17.00 hod.

ve středu mše sv. nebudou kromě 14.2.
první sobotu - 3.2. v 8.00 hod.

na Popeleční středu 14.2. v 17.00 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 26. 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
Popeleční středa – 14. 2.
Světí se popel (připravený z ratolestí posvěcených loni na Květnou 
neděli) a věřící jsou tímto popelem označováni. Tímto znamením 
kajícnosti, převzatým z biblické tradice a uchovávaným v církvi až do 
dnešní doby, se naznačuje stav hříšného člověka, který vyznává před 
Bohem svou vinu, a tak vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit, veden nadějí, 
že mu Bůh bude milostiv. Tímto znamením začíná také cesta obrácení, 
která dojde svého cíle slavením svátosti pokání ve dnech před 
velikonocemi.



Vstupní modlitba:
Bože, dej, ať nás posilní dnešní půst, kterým zahajujeme úsilí o 
svou duchovní obnovu, abychom se naučili sebeovládáním 
statečně přemáhat zlo a konat dobro.

Svátek     Stolce     svatého     apoštola     Petra   - 22. 2.
Biskupský stolec v katedrále je symbolem učitelského, kněžského a 
pastýřského poslání. Také Petrův stolec připomíná jeho postavení v 
církvi. Tento svátek se slavil v Římě už od 4. století.

Antifona k přijímání:
Petr řekl Ježíšovi: Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha. Ježíš mu 
odpověděl: Ty jsi Petr - Skála - a na té skále zbuduji svou církev. 

  (Mt 16,16.18)

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.
Také pobožnost  křížové cesty, kdy si uvědomujeme Ježíšovu lásku k 
nám lidem skrze  jeho  utrpení  a  smrt  na kříži,  nám může  pomoci  k 
věrnějšímu následování Ježíše, k trpělivějšímu nesení vlastního kříže a 
také k větší vděčnosti za dary, které nám na naší životní cestě dává.
K pobožnostem křížové cesty můžeme použít  texty,  které nalezneme 
např. v Kancionálu: č. 071, 072, 073 a 074.

Společné pobožnosti křížové cesty
budou pouze

ve Smržově u kapličky
- v pátek v 16.30 hod. 

Z diecéze a farností
Tříkrálová sbírka
Výsledky: Černilov 56.211,- Kč, Újezd 5.486,- Kč, Výrava 17.198,- Kč, 
Librantice 30.803,- Kč, Divec 6.039,- Kč, Libřice 13.095,- Kč, Skalice 
9.875,- Kč, Číbuz (v kostele) 1.850,- Kč, Smržov 12.591,- Kč, Hubíles 
5.429,- Kč. 



Oblastní  charita  Hradec  Králové  děkuje  všem  dárcům  i  těm,  kteří 
pomáhali  získat  finanční  prostředky  na  pomoc  potřebným.  Celkový 
výtěžek sbírky na Královéhradecku byl 1 483 862 Kč.
Informace Oblastní charity Hradec Králové na: www.charitahk.cz .

Svatopetrský haléř
Každoroční sbírka Svatopetrský haléř bude letos v neděli 25. února.

Černilov
V závěru  minulého  roku  bylo  do  kostela  nainstalováno  nové  stropní 
osvětlení  (24.057,-  Kč)  a  pořízeny  nové  koberce  (21.175,-  Kč). 
Poděkování patří všem, kteří se na těchto akcích podíleli.

Nový metodický portál
pro katechezi a náboženské vzdělávání www.katecheze.cz .

Diecézní setkání mládeže
se letos uskuteční v sobotu 24. března v Hradci Králové.

Centrum pro rodinu HK
nabízí Duchovní  obnovu pro manžele – duchovní  program zaměřený 
především na obnovu vztahu člověka k Bohu a upevnění vzájemných 
vztahů v rodině; 14.- 17. června 2018, P. Jan Linhart, Marianum Janské 
Lázně.

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

-----
Někdy stačí jediný paprsek slunce.

Jedno laskavé slovo. Pozdrav. Pohlazení. Úsměv. 
Stačí tak málo, aby lidé kolem nás byli šťastní. 

Proč to tedy neděláme?
(Z knihy Bruno Ferrero: Paprsek slunce pro duši)
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