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FARN Í Z PRAVODAJ
pro farnosti

ernilov, Lib ice a

íbuz
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Listopad v liturgickém roce
Liturgické mezidobí;
v ned li 29. listopadu za íná adventní doba

Slavnosti a svátky :
- pond lí 2. listopadu - Vzpomínka na v echny v rné zem elé;
- pond lí 9. listopadu - svátek Posv cení lateránské baziliky;
- ned le 22. listopadu - slavnost Je e Krista Krále;
- pond lí 23. listopadu - slavnost sv. Klementa I., pape e a mu edníka,
hlavního patrona diecéze;
- pond lí 30. listopadu - svátek sv. Ond eje, apo tola

--Bohoslu by
ernilov:
v ned li v 8.30 hod.
ve st edu a v pátek v 17.00 hod.
první sobotu - 7.11. v 8.00 hod.

Lib ice:
ka dou sobotu v 17.00 hod.

íbuz:
v ned li v 10.00 hod.

Výrava:
ka dé pond lí v 17.00 hod.

--Svátost smí ení
Ve v ech kostelích je mo né p ijmout svátost smí ení p ed ka dou m í svatou (s
ohledem na za átek bohoslu eb). Ke svátosti smí ení je t eba se p ipravit; ke
zpytování sv domí poslou í nap . Kancionál.

Z diecéze a farností
Sbírka na charitu
Na ned li 8. listopadu byla vyhlá ena sbírka na podporu innosti Diecézní katolické charity v Hradci Králové.
Zárove také finan
a modlitbou p isp jeme lidem posti eným silnými de ti v
indických diecézích, kde diecézní charita realizuje projekt Adopce na dálku.

Den Bible - v ned li 15. listopadu
Jak íst Bibli?
- pou ít vhodný p eklad s výkladovými poznámkami ( eský katolický p eklad Nový zákon, Pentateuch) nebo eský ekumenický p eklad;
- íst pravideln , vyhradit si vhodnou dobu, íst na stejném míst ;
- za ít Novým zákonem (jedním z evangelií /Mk, Mt, Lk/), pak Skutky apo tol ),
ze Starého zákona nejprve almy, pak Rút, Ester, Joná atd.;
- íst malé úseky - n kolik ver , jednu kapitolu;
- vyu ívat pom cky (k porozum ní, vysv tlení, ...);
- za ít modlitbou, abych porozum l; nechat p tené na sebe p sobit, p emý let,
co m oslovilo, emu nerozumím, k emu text vyzývá; pod kovat za Bo í slovo,
sna it se ho ít v dal ích dnech. (z textu eského katolického biblického díla)
V kostelích se na Den bible koná sbírka na podporu biblického apo tolátu
(25% pro eské katolické biblické dílo a 75 % pro eskou biblickou spole nost).

Du

ky v ernilov

V pond lí 2. listopadu je m e svatá v 17.00 hod., po ní se spole
pomodlíme
na zdej ím h bitov za zem elé.
Od 1. do 8. listopadu je mo né získat plnomocné odpustky pro du e v o istci
i spln ní podmínek: svátost smí ení, sv. p ijímání, modlitba na úmysl Svatého
otce, p i náv
h bitova modlitba za zem elé (vysv tlení, co odpustky znamenají, nalezneme nap . v Katechismu katolické církve . 1471 - 1479).

íbuz
Farní rada se se la 22. íjna na fa e: - bude pokácen strom u kostela; - bylo poízeno nové zabezpe ení a nové hlavní dve e do kostela; - pronájem fary bude
pokra ovat; - v budoucnu bude vytvo ena nová ekonomická rada; - finan ní
stav farnosti; - p tí rok nát r v e a hroty proti holub m; - vitrýnka ke kostelu;
- aktivní ast d tí i m i sv. (sbírka, pozdravení pokoje); - v Ne 22.11. po m i
sv. setkání na fa e (+ gulá ); - Mikulá 6.12., váno ní výzdoba kostela,
lno ní pro d ti bude 24.12. v 16.00 hod., váno ní koncert v So 26.12., na svátek Sv. Rodiny obnova man elských slib ; - po Novém roce op t katecheze.
Setkání farnosti bude v ned li 22.11. na slavnost Je
na fa e (ob erstvení p ipraví místní farníci).

e Krista Krále po m i sv.
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ímskokatolická farnost, 503 43 ernilov 1,
tel.: 731 604 603,
Farní zpravodaj (na ka dý m síc) - pro vnit ní pot ebu farností.

e-mail: rk.farnost@cernilov.cz
www.farnostcernilov.cz

