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                    Jezu Kriste, náš přeslavný Králi,
                    tys hoden nejvyšší cti a chvály;
                    dej, ať v tvém chválení jsme stálí.

                    Tys nám zjevil života věčného
                    slávu i čest, v něm hojnost dobrého;
                    své věrné vedeš sám do něho.

                    Ty jim dáváš, aby tě poznali,
                    celým srdcem tě milovali,
                    věrně v tom do smrti vytrvali.

                    Pomoz i nám svou dobrotivostí
                    dojít k tobě do věčné radosti,
                    kde ty kraluješ na výsosti.

                            (z hymnu DMC - 2.11.)

Listopad v liturgickém roce
liturgické mezidobí

29. listopadu začíná doba adventní

- neděle 1. listopadu - slavnost Všech svatých;
- pondělí 2. listopadu - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé;
- pondělí 9. listopadu - svátek Posvěcení lateránské baziliky;
- neděle 22. listopadu - slavnost Ježíše Krista Krále;
- pondělí 23. listopadu - v královéhradecké diecézi:

       slavnost sv. Klementa I.,papeže a mučedníka,
       hlavního patrona diecéze;

- pondělí 30. listopadu - svátek sv. Ondřeje, apoštola.



Bohoslužby

Černilov:
v neděli v 8.30 hod. 

ve středu a v pátek v 17.00 hod. 
v pondělí 2.11. v 17.00 hod.

první sobotu - 7.11. 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 30.11. - v 17.00 hod.

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

 

Základní pravdy
(z Kancionálu)

Bůh je jeden.
Bůh je nejvýš spravedlivý.
Jsou tři božské osoby: Otec, Syn a Duch svatý.
Bůh Syn se stal člověkem, aby nás svou smrtí  
na kříži vykoupil a navěky spasil.
Duše lidská je nesmrtelná.
Milosti Boží je k spasení nevyhnutelně potřeba.



Vzpomínka     na     zemřelé  
  
Duším  v  očistci  můžeme  pomáhat  také  získáním plnomocných 
odpustků.
Vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, a to i lehkém, jako základní 
postoj  pro  získání  odpustků  a  všechny  ostatní  předepsané  úkony 
přispívají rovněž k našemu posvěcení. 

V prvních listopadových dnech je možné získat plnomocné odpustky, 
přivlastnitelné duším 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.

-----------------------------------------------------------
Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane,

a světlo věčné ať jim svítí.
Ať odpočinou v pokoji.

Amen.
(Kancionál - č. 012)

-----------------------------------------------------------

Z diecéze a farností

Sbírka na misie
konaná v neděli 18. října:
Černilov – 2.805,- Kč, Číbuz – 1.980,- Kč, Libřice – 1.000,- Kč.

Sbírka na pojištění
diecéze bude v neděli 15. listopadu.

Den Bible 
- neděle 15. listopadu.
V tento den se také koná sbírka na podporu biblického apoštolátu; dle 
rozhodnutí  České  biskupské  konference  je  25  %  určeno  Českému 
katolickému  biblickému  dílu  a  75  %  České  biblické  společnosti;  do 



sbírky bude možné přispět do označené pokladničky vzadu v kostele 
(při mši sv. je sbírka celodiecézní na pojištění).
www.biblickedilo.cz     www.dumbible.cz

Číbuz
V neděli 22. listopadu na slavnost Ježíše Krista Krále bude po mši sv. 
setkání farníků na faře.

Modlitba za ministranty

Všemohoucí Bože,
staráš se o nás jako Otec.

Chválíme Tě za Tvou dobrotu
a moudrost.

Prosíme Tě za naše ministranty,
naplň je Duchem pravdy,

věrnosti a lásky.
Daruj jim radost ze služby

u Kristova oltáře
a vytrvalost v Jeho následování.

Učiň jejich srdce vnímavým
pro Tvé slovo,

a uctivým k eucharistickému Kristu,
aby o Tobě dokázali věrohodně

svědčit druhým.

Panno Maria, přimlouvej se za ně,
aby objevili své osobní povolání,

ke kterému je Pán
ve své lásce zve.

Amen.
(Biskupství královéhradecké)

www.bihk.cz 
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