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Modlitba k svaté Anežce České

Bože, 
Tvá služebnice Anežka šla za Tvým voláním,
zřekla se bohatství a zamilovala si chudobu,

následovala Tvého ukřižovaného Syna
a došla do nebeské radosti.

 

Prosíme Tě za Církev a za naši vlast,
abychom si vážili daru svobody,

abychom se na přímluvu svaté Anežky České
a všech našich patronů v hluboké pokoře

vrátili cestou pokání a smíru
ke svým křesťanským kořenům, a tak došli

ke šťastné budoucnosti celé naší země.
 

O to Tě prosíme skrze Krista našeho Pána.
Amen 

Listopad v liturgickém roce
liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky:

- pátek 1. listopadu - slavnost Všech svatých;
- sobota 2. listopadu - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé;
- sobota 9. listopadu - svátek Posvěcení lateránské baziliky;
- sobota 23. listopadu - v naší diecézi: slavnost sv. Klementa I.,

     papeže a mučedníka, hlavního patrona diecéze;
- neděle 24. listopadu - slavnost Ježíše Krista Krále;
- sobota 30. listopadu - svátek sv. Ondřeje, apoštola.



Bohoslužby
Černilov:

v neděli v 8.30 hod. 
ve středu a v pátek v 17.00 hod. 

první sobotu - 2.11. v 8.00 hod.
4. až 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 25.11. - 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

Praha – 16. 11. 2019 – Mše svatá na poděkování 
- 30. výročí kanonizace sv. Anežky České a listopadových dnů 1989.

Po návratu z Říma se uskuteční v sobotu 16. 11. 2019 od 10.00 hodin v 
katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze slavná mše svatá, při 
které budeme děkovat za dar svobody. Hlavním celebrantem bude J. 
Em.  kardinál  Stanisław  Dziwisz,  emeritní  krakovský  arcibiskup  a 
dlouholetý osobní sekretář svatého papeže Jana Pavla II. Bohoslužbu 
bude  přenášet  Česká  televize.  Arcibiskupský  sekretariát  v  této 
souvislosti vydal organizační informace. Po ukončení této bohoslužby 



povede poutní centrum v chrámu Panny Marie Vítězné – u Pražského 
Jezulátka – modlitbu za Církev a vlast,  tak jako každoročně v tomto 
termínu.   Poutní centrum.                                  (z ACRG 10/2019)

    
Výsledky sbírky na misie
konané v neděli 20. října:
Černilov – 3.200,- Kč, Číbuz – 2.165,- Kč, Libřice – 960,- Kč.

Sbírka na pojištění
diecéze (pokrytí nákladů plošného pojištění majetku – kostelů a dalších 
církevních budov a odpovědnosti) se bude konat v neděli 10. listopadu.

Den Bible 
- neděle  17. 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  17.  listopadu;  dle 
rozhodnutí  České  biskupské  konference  je  25  %  určeno  Českému 
katolickému biblickému dílu a 75 % České biblické společnosti.

Elektronický zpěvník křesťanských písní 
je  dostupný  na  internetové  adrese  www.proscholy.cz nebo  v  mobilní 
aplikaci.

Číbuz
Ve čtvrtek 24. října se konalo společné setkání farní rady. Informace ze 
zasedání budou v prosincovém zpravodaji.
Do kostela byly pořízeny nové  boční dveře v ceně 32.400 Kč, které 
zhotovil pan Pavel Kvíčera ze Smržova.

Sbírka Koruna svaté Anežky České
Naše farnosti se připojily k této charitativní sbírce, jejíž výtěžek předají 
biskupové  papeži  při  národní  pouti  do  Říma.  Dárci  byli  odměněni 
medailí Anežky České. V  Černilově se vybralo  11.600 Kč a v  Číbuzi 
4.700  Kč.  Poděkování  patří  paní  Bortlíkové  a  panu  Kavalírovi  za 
zorganizování sbírky a také všem, kdo do sbírky přispěli.

Sčítání účastníků bohoslužeb
v neděli 6. října: Černilov - 51, Číbuz - 29, Libřice - 9. 

http://www.biblickedilo.cz/
http://www.proscholy.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 
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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