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

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

Římskokatolický farní úřad, 503 43 Černilov 1
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Listopad 2021
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   Nebeská radost, věčný jas    Odolali jste nástrahám,
   je odměnou za svědectví    jež strojí ďábel i svět zlý,
   vám, kteří za Kristem jste šli    vyznali Krista životem,
   cestami lásky, věrnosti.    vítězství v nebi dosáhli.

   Vidíte nás a slyšíte,    Teď věčnou slávou zářící,
   jste nebeskými přáteli    oporou buďte proseb těch,
   všech, kteří volají dnes k vám    kdo celým srdcem přejí si
   ze slzavého údolí.    vás následovat ve ctnostech.

   Zraněni láskou Kristovou    Trojici Boží dík buď vzdán,
   jste nesli svůj kříž tíživý    že její láska bezmezná
   a v síle lásky zůstali    i kvůli vašim přímluvám
   vždy poslušní a horliví.    nás vede v sídla nadhvězdná. 

   Amen.

(hymnus DMC ze slavnosti Všech svatých)

Listopad v liturgickém roce
liturgické mezidobí; od 28. 11. doba adventní

Slavnosti a svátky:

- pondělí 1. listopadu - slavnost Všech svatých;
- úterý 2. listopadu - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé;
- úterý 9. listopadu - svátek Posvěcení lateránské baziliky;
- neděle 21. listopadu - slavnost Ježíše Krista Krále;
- úterý 23. listopadu - v naší diecézi: slavnost sv. Klementa I.,

     papeže a mučedníka, hlavního patrona diecéze;
- úterý 30. listopadu - svátek sv. Ondřeje, apoštola.



Bohoslužby

Černilov:

v neděli v 8.30 hod. 
ve středu a v pátek v 17.00 hod. (kromě 17. a 19. 11.)

první sobotu – 6. 11. v 8.00 hod.
1. až 5. a 8. 11. - každý den 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 29. 11. - v 17.00 hod.

Svátost smíření

Svátost smíření je možné přijmout před každou mší svatou. K přípravě
na tuto svátost poslouží např. Kancionál.
Zde nalezneme informace o samotné svátosti, jejích částech a liturgii;
zpytování svědomí pro dospělé a zrcadlo svědomí - podle Desatera, - k
prohloubení  duchovního života;  zpytování  svědomí pro mladší  děti  a
zpytování svědomí pro starší děti a dospívající.

Z diecéze a farností

Výsledky sbírky na misie
konané v neděli 24. října:
Černilov – 3.400,- Kč, Číbuz – 2.000,- Kč, Libřice – 1.400,- Kč.

Sbírka na pojištění
diecéze (pokrytí nákladů plošného pojištění majetku – kostelů a dalších
církevních budov a odpovědnosti) se bude konat v neděli 21. listopadu.



Týden modliteb za mládež
14. - 21. listopad

Bože, náš Otče,

děkujeme Ti za naději,
kterou lidstvu dáváš skrze mladé lidi.

Děkujeme za dar jejich života,
touhu po lásce a pravdě.

Prosíme Tě o dar rozlišování pro ně,
ať dovedou rozpoznat dobro a zlo.

Dej jim dar síly a ctnost statečnosti,
ať dokážou zlo odmítnout a dobro volit.

Pomáhej nám být jim pravdivými svědky
evangelia a vytrvale je podporovat

na jejich životní cestě.

O to prosíme skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Diecézní setkání mládeže
- v sobotu 20. listopadu v Hradci Králové v kostele Nanebevzetí Panny
Marie od 9.00 hod.

Modlitby z Kancionálu

048 D – Za dobrou smrt

Pane Ježíši, přijímám z tvých rukou každý způsob smrti se vším, co je
s ní  spojeno.  Ale  o jedno  tě  prosím,  milosrdný  Spasiteli:  Nedopusť,
abych odešel na věčnost nepřipravený. Dej mi milost, abych umíral po-
silněný a očištěný svátostmi. Ježíši, tobě odevzdávám svou duši. Ježíši,
stůj při mně v hodině mé smrti a dej mé duši mír (podle sv. Pia X.).

048 F – Za zemřelé

Bože, Pane živých i mrtvých, smíme se na tebe obracet s každou sta-
rostí. Prosíme tě za ty, kteří zemřeli a dosud nejsou plně spojeni s te-
bou. Zbav je vin a překážek, které jim stojí v cestě k tobě. Dej, ať brzy
zakusí plné štěstí života s tebou. 



Z Božího slova

A ve vás ať Pán rozhojňuje stále víc a více lásku jednoho k druhému i
ke všem lidem, jako ji i my máme k vám. Ať posilní vaše srdce, abyste
byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán
Ježíš se všemi svými svatými. Amen.    (1 Sol 3,12-13)

----------
Závěrem všeho slyš toto: Boj se Boha a zachovávej jeho přikázání, to je
úkol každého člověka. Vždyť Bůh povolá na svůj soud každý skutek,
všechno, co je skryté, ať je to dobré, nebo špatné.          (Kazatel 12,13-14)

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 od-
pustků.
Vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, a to i lehkém, jako základní
postoj pro získání odpustků a všechny ostatní předepsané úkony přispí-
vají 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.
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