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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 ze svátku Stolce sv. apoštola Petra)

Únor v liturgickém roce
liturgické mezidobí

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



Bohoslužby

Černilov:
v neděli v 8.30 hod.

v pátek 1.2. v 17.00 hod.
první sobotu - 2.2. v 8.00 hod.

ve středu a v pátek 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 25. března v 17.00 hod.

-----
Svátost smíření

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

Modlitba
Sv. Efrém Syrský – www.modlitba.cz

Svrchovaný Pane mého života,
neopouštěj mě v bouři ducha zapomnění,
lehkosti, pýchy a řečnosti.
Dopřej naopak svému služebníku ducha 
obezřetnosti, pokory, trpělivosti a lásky.
Svrchovaný Pane, 
ať vidím své viny a neodsuzuji svého bratra.
Buď požehnaný na věky věků. Amen. 



Z Božího slova
Žalm 111, 1-4.7-10

Aleluja!
Oslavím Hospodina celým srdcem
     ve sboru spravedlivých i ve shromáždění.
Veliká jsou Hospodinova díla,
     ať o nich uvažují všichni, kteří je milují.
Velebnost a vznešenost je jeho dílo
     a jeho spravedlnost zůstává navěky.
Památku ustanovil na své divy,
     Hospodin je milosrdný a dobrotivý.
-----
Skutky jeho rukou jsou věrné a spravedlivé,
     spolehlivé jsou všechny jeho příkazy,
pevné navěky, navždy,
     provedené v pravdě a právu.
Vykoupení seslal svému lidu,
     sjednal navěky svou smlouvu;
     svaté a velebné je jméno jeho.
Počátek moudrosti je bát se Hospodina:
     moudře jednají všichni, kdo tak činí;
     jeho chvála zůstává navždy.

-----
Z diecéze a farností

Tříkrálová sbírka
Výsledky: 
Černilov - 60 145 Kč, Újezd - 4 117 Kč, Výrava - 18 195 Kč, Lejšovka - 
7 471 Kč, Librantice - 28 144 Kč, Divec - 8 472 Kč, Libřice - 13 932 Kč, 
Skalice - 11 041 Kč, Číbuz (v kostele) - 880 Kč, Smržov - 14 079 Kč, 
Hubíles - 6 416 Kč. 
Oblastní  charita  Hradec  Králové  děkuje  všem  dárcům  i  těm,  kteří 
pomáhali  získat  finanční  prostředky  na  pomoc  potřebným.  Celkový 
výtěžek sbírky na Královéhradecku byl 1 632 029 Kč.
Informace Oblastní charity Hradec Králové na: www.charitahk.cz .

http://www.charitahk.cz/


Svatopetrský haléř
Každoroční sbírka Svatopetrský haléř bude letos v neděli 24. února.

Centrum pro rodinu
Biskupství královéhradeckého pořádá:
-  jednodenní  duchovní  obnovu  pro  manželské  páry  „Radost  ze 
vzájemné lásky“ v sobotu 16. února v prostorách ZŠ Jana Pavla II. V 
Hradci Králové;
- duchovní obnovu pro všechny, kteří po rozvodu uzavřeli nový církevní 
sňatek  s  tématem „Boží  jméno je  milosrdenství“  15.  -  17.  března v 
Jeníkově u Hlinska.
Přihlášky a další informace o obou akcích na: 
www.bihk.cz/pastorace/centrum-pro-rodinu.

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

-----
Ze svátku Stolce sv. Petra:

Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista. Protože je 
tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním 
Ježíše Krista máme živou naději na dědictví, které nepomine, na 
dědictví skvělé a trvalé. Je pro vás připraveno v nebi; protože totiž 
máte víru, chrání vás Boží moc a vede ke spáse, která se má 
ukázat nyní v poslední době.                       1 Petr 1,3-5  (DMC - nešpory)

Modlitba:
Všemohoucí Bože, tys založil svou církev na pevné skále Petrova 
vyznání; chraň ji  a nedopusť,  aby se zmítala uprostřed bouří a 
zmatků.  Prosíme o to  skrze  tvého  Syna  Ježíše  Krista,  našeho 
Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po 
všechny věky věků.
Amen.
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