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Všech tvorů Vykupiteli,
své sluhy zachraň, Ježíši,
usmířen svatou přímluvou
své Matky, Panny nejčistší.
Proroci Soudce věčného,
vy apoštolé vznešení,
prosíme, nám svou přímluvou
vyproste všem dar spasení.
Trojici Boží dík buď vzdán.
Vy všichni spojte v jeden hlas
své prosby, chvály, dík a čest,
ať v každý čas Bůh chválen jest.
Amen.
(z hymnu DMC – 1. 11. slavnost Všech svatých)

Listopad v liturgickém roce
liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky:
- čtvrtek 1. listopadu - slavnost Všech svatých;
- pátek 2. listopadu - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé;
- pátek 9. listopadu - svátek Posvěcení lateránské baziliky;
- pátek 23. listopadu - v naší diecézi: slavnost sv. Klementa I.,
papeže a mučedníka, hlavního patrona diecéze;
- neděle 25. listopadu - slavnost Ježíše Krista Krále;
- pátek 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 1.1. v 17.00 hod.
první sobotu - 3.11. v 8.00 hod.
pondělí až čtvrtek - 5. až 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 26.11. - v 17.00 hod.

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

Z Božího slova
(Micheáš 6,8 – Jeruzalémská bible)

Bylo ti, člověče sděleno, co je dobré,
co od tebe Jahve žádá:
nic jiného, než abys konal spravedlnost,
miloval dobro
a pokorně kráčel se svým Bohem.

Z diecéze a farností
Číbuz
V úterý 16. října se na faře společně sešla ekonomická a pastorační
rada: - bude ustavena nová ER, do ER za PR zvolen pan Hrček; - stav
financí – 117 tis. Kč, firma waycom dluží 21 tis. Kč; - je potřeba označit
rozvodné skříně; - v prosinci začne průzkum klenby presbytáře; - 25. 11.
bude po mši sv. setkání farníků na faře; - betlém se bude stavět v neděli

23.12 po mši sv.; - plánuje se vánoční koncert; - nutno doplnit zápisy do
kroniky (pozn. faráře: - v kronice není žádný zápis z období, kdy do
Číbuze jezdil P. Fas - vzpomínejte a sepište); - katecheze pro děti
probíhají v Hubílese, návrh mše sv. pro děti; - akce u kapličky ve
Smržově v příštím roce; - bylo by účelné prořezat stromy u kostela, fary;
- modlitba přede mší k arch. Michaeli - nově; - je potřeba něco udělat se
statikou kostela, zjistí se rozsah minulých úprav; - provede se oprava
spáry pod kůrem, aby se na lavice nesypala omítka (pozn. faráře: - není
nutno sedět v zadních lavicích u zdi, jinde je místa dostatek); - je nutno
provést menší opravu varhan; - při mši sv. hrát známé písně; - využití
fary, návrhy - pro farnost, veřejnost, škola, senioři,...; zprovoznit odbíjení
hodin.

Výsledky sbírky na hospic v Hořicích
konané v neděli 30. září:
Černilov – 2.800,- Kč, Číbuz – 2.028,- Kč, Libřice – 760,- Kč.

Výsledky sbírky na misie
konané v neděli 21. října:
Černilov – 2.900,- Kč, Číbuz – 3.720,- Kč, Libřice – 850,- Kč.

Sbírka na pojištění
diecéze (pokrytí nákladů plošného pojištění majetku a odpovědnosti) se
bude konat v neděli 11. listopadu.

Den Bible
- neděle 18. 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 od 18. do 25. listopadu; dle
rozhodnutí České biskupské konference je 25 % určeno Českému
katolickému biblickému dílu a 75 % České biblické společnosti.

Pastýřský list k 28. říjnu
Kardinál Dominik Duka, OP vydal pastýřský list k 100. výročí republiky.
Obsáhlý text je vyvěšen v předsíni kostela sv. Štěpána v Černilově.

Číbuz
V neděli 25. listopadu na slavnost Ježíše Krista Krále bude po mši sv.
na faře setkání farníků.

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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