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

Římskokatolický farní úřad, 503 43 Černilov 1

Maria vidí, že jako Matka Boží je vyvýšena nade
všechny lidi, a přesto zůstává prostá a mírná. Mariino
srdce zůstává pevné a stejné v každé době. Nechává
Boha, aby v něm působil podle své vůle. Měli bychom
to dělat také tak, to by byl ten pravý zpěv Magnifikat.
(z CMK)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

-----

Říjen 2012

Růženec je dobrý prostředek k tomu, jak nechat růst
duchovní spojení s Ježíšem a Marií.
(z CMK)
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Říjen v liturgickém roce

Z diecéze a farností

liturgické mezidobí

Modlitba růžence

Slavnosti a svátky:
- čtvrtek 18. října - svátek sv. Lukáše, evangelisty;
- úterý 30. října - svátek Výročí posvěcení katedrály (HK).

Bohoslužby
Černilov:
v neděli v 8.30 hod.
ve středu a v pátek v 18.00 hod.
ve středu 31.10. v 17.00 hod
první sobotu 6. 10. v 8.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 18.00 hod.
(v zimním čase budou mše sv. v 17.00 hod)

Výrava:
v pondělí 8.10. v 18.00 hod.
v pondělí 29.10. v 17.00 hod.

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

Církev vybízí věřící k modlitbě růžence, zvláště v měsíci říjnu (7. října
se slaví památka Panny Marie Růžencové). Osobní svědectví biskupa
Mons. Jana Vokála o růženci na setkání mládeže ve Žďáru n. Sáz. je na
diecézních internetových stránkách www.bihk.cz.

Nezávazná památka
papeže blahoslaveného Jana Pavla II. je na základě souhlasu
Kongregace pro bohoslužbu a svátosti zařazena do kalendáře pro
diecéze v ČR na den 22. října.

Sbírky:
- neděle 7. října - mimořádná sbírka (při východu z kostela) určená na
přispění františkánské provincii v ČR na pokrytí nákladů spojených s
blahořečením 14 františkánských mučedníků;
- neděle 21. října - sbírka na misie.

Změna na zimní čas
- ze soboty 27. na neděli 28. října.

--------Žít v pokoji, to je záležitost lásky.
Ale položit základ k pokoji,
to je úkol moudrosti, která všechno pořádá.
K moudrosti pak připravuje pokora.
(sv. Tomáš Akvinský)
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