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F A R N  Í        Z  P R A V O D A J
pro farnosti Černilov, Libřice a Číbuz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Listopad v liturgickém roce
liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky:
- čtvrtek 1. listopadu - slavnost Všech svatých;
- pátek 2. listopadu - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé;
- pátek 23. listopadu - slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka;
- neděle 25. listopadu - slavnost Ježíše Krista Krále;
- pátek 30. listopadu – svátek sv. Ondřeje, apoštola.

Bohoslužby
Černilov:

v neděli v 8.30 hod.
ve středu a v pátek v 17.00 hod.

ve čtvrtek 1.11. v 17.00 hod
první sobotu 3.11. v 8.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 17.00 hod. 

Výrava:
(poslední pondělí v měsíci)

v pondělí 26.11. v 17.00 hod.

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

Vzpomínka     na     zemřelé  
 

Plnomocné odpustky pro duše v očistci:
-  tři  obvyklé podmínky jsou:  sv. zpověď,  sv. přijímání a modlitba na 
úmysl Svatého otce.
- 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu: kromě tří obvyklých podmínek 
se při návštěvě kostela pomodlit modlitbu Páně a vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu: kromě tří obvyklých podmínek navštívit hřbitov a 
pomodlit se tam (třeba jen v duchu) za zemřelé (od letošního roku je to 
možné již od 25. října).

Z diecéze a farností
Poutní den v Praze
- v sobotu 11. listopadu: v 10.00 zahájení před Arcibiskupským palácem, 
návštěva  katedrály;  v  chrámu  PM  Vítězné  u  Pražského  Jezulátka  ve 
14.00 modlitba, v 15.00 mše sv. (kardinál Dominik Duka, OP), v 18.00 
ekumenická  modlitba,  zazní  Requiem  W.  A.  Mozarta.  Rezervace  na 
večerní program na poutnik@bihk.cz ; zve Poutní centrum Bisk. HK.

Sbírka na pojištění
církevních objektů v celé diecézi bude v neděli 11. listopadu.

Oblastní charita HK (www.charitahk.cz):
- sbírka ošacení a obuvi 29.10. - 12.11.;
- zimní bazar - nabídka použitého i nového ošacení, obuvi, hraček - 13. 
až 17.11. v HK, Na Kropáčce 30/3 (vedle kostela Panny Marie).

Černilov
- pátek 9.11. - vikariátní setkání mládeže: 17.00 mše sv., potom na faře.

Číbuz
- v pátek 5.10. se na faře uskutečnilo  setkání farní rady, uvažuje se o 
opravě kostela - věž a další klempířské prvky a příp. výmalba kostela;
- poslední neděli církevního roku 25. listopadu bude po mši sv. setkání 
farnosti na faře, tzv. církevní silvestr, občerstvení zajištěno.

Dny Bible 2012
- podpora překladů Bible v Panamě a Ekvádoru.
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