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Svět celý v pohyb uvádíš,
ač v sobě trváš beze změn,
sám vodíš slunce oblohou
a v různé doby dělíš den.

Ach, rozsviť jasný večer nám,
až nakloní se žití běh,

a svatou smrtí ke slávě
nás do věčnosti vkročit nech!

To uděl, Otče přesvatý,
se Synem stejné podstaty,

jenž s Duchem, který těší nás,
nad světem vládneš v pravý čas.

Amen.

(Rerum, Deus, tenax vigitor - z CMK)

Listopad v liturgickém roce
liturgické mezidobí

30. listopadu začíná doba adventní

- sobota 1. listopadu - slavnost Všech svatých;
- neděle 2. listopadu - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé;
- neděle 9. listopadu - svátek Posvěcení lateránské baziliky;
- neděle 23. listopadu - slavnost Ježíše Krista Krále;
- pondělí 24. listopadu - v královéhradecké diecézi:

       slavnost sv. Klementa I.,papeže a mučedníka.



Bohoslužby

Černilov:
v neděli v 8.30 hod. 

ve středu a v pátek v 17.00 hod. 
první sobotu - 1.11. 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 24.11. - v 17.00 hod.

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

 

Vzpomínka     na     zemřelé  
 

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.



Bláznova moudrost
(z CMK)

Kdysi dal jeden král svému dvornímu šaškovi bláznovskou hůl s pestrý-
mi stuhami a zvonečky. Měl si ji nechat tak dlouho, dokud nenajde větší-
ho blázna, než je sám.
Za rok a den král umíral.
„Kam jdeš?“ ptal se blázen. - „Daleko odtud“. - „Kdy se vrátíš?“ - „Už 
nikdy.“  -  „Co si  s  sebou bereš?“  -  „Nic“.  -  „Jak ses  na tu cestu při-
pravoval?“ - „Nijak“.
Tu položil šašek svou bláznovskou hůl na královo smrtelné lože a řekl: 
„Odcházíš daleko a nestaráš se, co bude? Vezmi si hůl. Už jsem našel 
někoho, kdo je bláznivější než já za celý život.“

Z diecéze a farností
Sbírka
vyhlášená českými a moravskými biskupy ve spolupráci s Charitou ČR 
na  pomoc lidem,  kteří  přišli  o  domov,  všechen  majetek  a  trpí  hlady 
proběhne v neděli 2. listopadu. Do sbírky je možné přispět do poklad- 
ničky u dveří kostela.

Modlitby za mír
Připojme  se  dle  výzvy  biskupů  každé  poledne k  ostatním  věřícím 
alespoň v krátké modlitbě za mír.

Černilov
Adorace za mír ve světě bude v pátek 7.11. po mši sv.

Sbírka na pojištění
diecéze bude v neděli 16. listopadu.

Den Bible 
- neděle 16. listopadu.
V tento den se také koná sbírka na podporu biblického apoštolátu; dle 
rozhodnutí České biskupské konference je 25 % určeno Českému kato-
lickému biblickému dílu a 75 % České biblické společnosti;  do sbírky 
bude možné přispět do pokladničky u dveří kostela.
www.biblickedilo.cz     www.dumbible.cz

http://www.biblickedilo.cz/
http://www.dumbible.cz/


Novéna 
před poutí do katedrály - od čtvrtku 13. listopadu do pátku 21. listopa-
du. Brožurky s úvahami a modlitbami k této novéně jsou k dispozici v 
kostele.

Diecézní pouť 22. listopadu
- v Hradci Králové - na zakončení oslav 350 let královéhradecké diecé-
ze: v 11.00 hod. pontifikální bohoslužba v katedrále Svatého Ducha, ve 
12.30 hod. slavnostní shromáždění na Velkém náměstí (setkání poutní-
ků s biskupy, kněžími a hosty), 13.00 - 15.30 hod. doprovodný program 
(v biskupské rezidenci, v Novém Adalbertinu a v kostele Panny Marie), 
v 16.00 hod. zakončení pouti i jubilejního roku v katedrále.

Číbuz
V neděli 23. listopadu na slavnost Ježíše Krista Krále bude po mši sv. 
setkání farníků na faře.

-----
Když čteme Písmo, musíme se přitom modlit; a mu-
síme se modlit tak, že čteme Písmo, protože všech-
no světlo, požehnání a důraz může pocházet jenom 
z milostí Ducha sv. Kdo nečte Písmo se srdcem ob-
ráceným k Bohu, modlícím se, ten odchází od boha-
tého stolu s prázdnou, slabý a hubený, zase zpět, i 
kdyby toho hlavou sesbíral sebevíc. Čteme-li Bibli 
správně, pak k nám mluví Bůh a všechno, co čteme, 
nám má být podnětem k rozmluvě s Bohem.             

         (Gerhard Tersteegen)

-----
Jen jedno je důležité:

zda jsme stateční, či zbabělí na to,
abychom stále byli tam,
kde nás chce mít Bůh,

a v ostatním mu důvěřovali.
(Georges Bernanos)
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