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                      Pane Ježíši Kriste,
                      tys Syn Boží zajisté,
                      v tebe srdcem věříme,
                      s Otcem i Duchem ctíme.

                      My jsme tebou stvořeni,
                      obraz tvůj učiněni,
                      k tobě se přiznáváme,
                      tebe za Pána máme.

       (z hymnu DMC – slavnost Ježíše Krista Krále)

Modlitba:
Všemohoucí,  věčný  Bože,  tys  dal  svému  milovanému  Synu 
všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvor-
stva; dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, 
poznává tvou slávu, věrně ti slouží a ustavičně tě chválí.

Listopad v liturgickém roce
liturgické mezidobí

27. listopadu začíná doba adventní

Slavnosti a svátky:
- úterý 1. listopadu - slavnost Všech svatých;
- středa 2. listopadu - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé;
- středa 9. listopadu - svátek Posvěcení lateránské baziliky;
- neděle 20. listopadu - slavnost Ježíše Krista Krále;
- středa 23. listopadu - v naší diecézi - slavnost sv. Klementa I.,

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



Bohoslužby

Černilov:
v neděli v 8.30 hod. 

ve středu (kromě 9.11.) a v pátek v 17.00 hod. 
ve čtvrtek 3.11. v 17.00 hod.

první sobotu - 5.11. v 8.00 hod.
v pondělí 7. a v úterý 8.11. 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 28.11. - 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.



Z diecéze a farností

Černilov
V srpnu a září  probíhala oprava střechy a věže kostela sv. Štěpána. 
Opravu střechy prováděla firma B+L Střechy, s.r.o z Černilova, zhoto-
vení nových hromosvodů a nátěr velké věže provedla firma Stavitelství 
Beran a synové z Rychnova nad Kněžnou. Celkové náklady na opravu 
činily 1 154 873,- Kč
Na opravu  kostela  přispěla  Obec  Černilov,  Ministerstvo  zemědělství, 
Biskupství  královéhradecké,  farnost  Libřice  a  obyvatelé  Černilova. 
Všem dárců patří upřímný dík.

Výsledky sbírky na misie
konané v neděli 23. října:
Černilov – 2.150,- Kč, Číbuz – 2.350,- Kč, Libřice – 940,- Kč.

Sbírka na pojištění
diecéze (pokrytí nákladů plošného pojištění majetku a odpovědnosti) se 
bude konat v neděli 13. listopadu.

Den Bible 
- neděle 13. listopadu.
Inspiraci pro slavení Dne Bible je možné najít na stránkách Českého ka-
tolického biblického díla: www.biblickedilo.cz .
Stránky 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 kato-
lickému biblickému dílu a 75 % České biblické společnosti.

Pouť k Pražskému Jezulátku
- sobota 19. listopadu: v 10 hod. sraz před arcibiskupským palácem v 
Praze na Hradčanech, modlitba v katedrále sv. Víta, ve 14.00 hod. mše 
sv. v kostele Panny Marie Vítězné (u Pražského Jezulátka) – Mons. Jan 
Vokál.

6. celostátní setkání mládeže,
které připravuje Sekce pro mládež ČBK, se bude konat od 15. do 20. 
srpna 2017 v Olomouci. Informace na www.olomouc2017.signaly.cz .

http://www.biblickedilo.cz/
http://www.olomouc2017.signaly.cz/
http://www.dumbible.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 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.
(Kancionál - č. 012)

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