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Nebeská radost, věčný jas
je odměnou za svědectví
vám, kteří za Kristem jste šli
cestami lásky, věrnosti.

Odolali jste nástrahám,
jež strojí ďábel i svět zlý,
vyznali Krista životem,
Vítězství v nebi dosáhli.

Vidíte nás a slyšíte,
jste nebeskými přáteli
všech, kteří volají dnes k vám
ze slzavého údolí.

Teď věčnou slávou zářící,
oporou buďte proseb těch,
kdo celým srdcem přejí si
Vás následovat ve ctnostech.

Zraněni láskou Kristovou
jste nesli svůj kříž tíživý
a v síle lásky zůstali
vždy poslušní a horliví.

Trojici Boží dík buď vzdán,
že její láska bezmezná
i kvůli vašim přímluvám
Nás vede v sídla nadhvězdná.
Amen.

(z hymnu DMC – 1. 11. slavnost Všech svatých)

Listopad v liturgickém roce
liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky:
- středa 1. listopadu - slavnost Všech svatých;
- čtvrtek 2. listopadu - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé;
- čtvrtek 9. listopadu - svátek Posvěcení lateránské baziliky;
- čtvrtek 23. listopadu - v naší diecézi: slavnost sv. Klementa I.,
papeže a mučedníka, hlavního patrona diecéze;
- neděle 26. listopadu - slavnost Ježíše Krista Krále;
- čtvrtek 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 2.11. v 17.00 hod.
první sobotu - 4.11. v 8.00 hod.
v pondělí 6. a v úterý 7.11. v 17.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 17.00 hod.

Výrava:
(poslední pondělí v měsíci)

v pondělí 27.11. - v 17.00 hod.

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

---------------------------------Z knihy Příběhy pro potěchu duše:

Každý okamžik,
který ti Bůh dává, je nekonečný poklad.
Nepromarni ho.
Nehoň se pořád, abys zajistil zítřek.
„Žij lépe než můžeš,
mysli lépe, než můžeš,
a vydej ze sebe to nejlepší
dnes.
Protože dnešek je dřív než zítřek,
a zítřek bude dřív než věčnost.
(A. P. Gouthey)

Z diecéze a farností
Černilov
V pondělí 16. října se na faře společně sešla ekonomická a pastorační
rada: - zhotovení nových dveří, okna v sakristii, oprava bočních dveří –
provede pan Chudý z Librantic; - byla natřena věžička nad presbytářem;
- zakoupí se koberec do presbytáře a nové stropní osvětlení; - je nutná
oprava věžičky na kapli ve Výravě; - výuka náboženství probíhá v Hubílese; - zveřejní se informace ohledně Adopce na dálku; - v neděli 10.
září proběhlo farní setkání ve farní stodole; - bude doplaceno „dlužné
nájemné“ za internet a podepsána nová smlouva; - na biskupství se řeší
problémy s bývalým dodavatelem elektřiny; - musí se provést revize
hromosvodů a elektroinstalace; - pokácí se některé stromy u fary.

Výsledky sbírky na misie
konané v neděli 22. října:
Černilov – 4.000,- Kč, Číbuz – 2.157,- Kč, Libřice – 920,- Kč.

Sbírka na pojištění
diecéze (pokrytí nákladů plošného pojištění majetku a odpovědnosti) se
bude konat v neděli 12. listopadu.

Den Bible
- neděle 19. listopadu. Informace na stránkách Českého katolického
biblického díla www.biblickedilo.cz a na stránkách České biblické
společnosti www.dumbible.cz .
Do sbírky na podporu biblického apoštolátu bude možné přispět do
označené pokladničky vzadu v kostele v neděli 13. a 20. listopadu; dle
rozhodnutí České biskupské konference je 25 % určeno Českému katolickému biblickému dílu a 75 % České biblické společnosti.

Děkovná pouť do Prahy
k Panně Marii a Pražskému Jezulátku v sobotu 18. listopadu: v 10 hod.
modlitba v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, návštěva pražského
arcibiskupství, ve 14.00 hod. děkovná mše sv. v kostele Panny Marie
Vítězné (u Pražského Jezulátka) za celé Jubileum Fatimy a za náš národ.

Comunita in dialogo
nabízí pomoc lidem závislým na drogách, kteří mají zájem o změnu
života: comunitaindialogo.cz .

Vzpomínka na zemřelé
Ježíš řekl:
Já jsem vzkříšení a život.
Kdo věří ve mne, i když umřel, bude žít
a žádný, kdo žije a věří ve mne,
neumře navěky.
(Jan 11,25-26)

Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na
mrtvé se koná při každém slavení eucharistie. Východní i západní
liturgie věnuje určitý den zvláštní vzpomínce na všechny zemřelé (2.
listopadu).
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)
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