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Buď pozdravena
svatá Paní,

přesvatá Královno,
Matko Boží, Maria.

Buď pozdravena ty,
která jsi jeho palácem,

buď pozdravena,
která jsi jeho stanem.

Buď pozdravena,
která jsi jeho příbytkem,

buď pozdravena,
která jsi jeho rouchem.

Buď pozdravena,
která jsi jeho služebnicí.

Buď pozdravena,
která jsi jeho Matkou,

v níž všechna plnost milosti
a všechno dobro

bylo a stále je.

(sv. František z Assisi - z CMK)

4. října - památka sv. Františka z Assisi
7. října - památka Panny Marie Růžencové



Říjen v liturgickém roce
liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky:
- sobota 18. října - svátek sv. Lukáše, evangelisty;
- úterý 28. října - svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů;
- čtvrtek 30. října - v naší diecézi: 
                              slavnost Výročí posvěcení katedrály

Bohoslužby

Černilov:
v neděli v 8.30 hod. 

ve středu a v pátek v 18.00 hod. 
v zimním období v 17.00 hod.

první sobotu - 4.10. v 8.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 18.00 hod.

(od 1.11. budou mše sv. v 17.00 hod.)

Výrava:
(poslední pondělí v měsíci)

v pondělí 13.10. - v 18.00 hod.
- slavnost Výročí posvěcení kostela

v pondělí 27.10. - v 17.00 hod.

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

 



Říjen – měsíc růžence
Růženec je podle tradičního vyjádření Pia XII. „evangeliem ve zkratce“. 
Kromě toho je modlitbou chvály a prosby, která vede ke kontemplaci a 
účinně podporuje křesťanský život a apoštolskou horlivost.
Jedinečnost  růžence  spočívá  v  tom,  že  je  to  pobožnost,  při  níž 
rozjímáme o všech základních událostech spásy, která se uskutečnila v 
Kristu od jeho panenského početí  až po velikonoční  tajemství,  jehož 
účinky se rozlévají na církev i na Marii. Papež Pavel VI. upozorňuje, že 
základem modlitby růžence je Kristovo tajemství, naznačené ve starém 
křesťanském hymnu (Flp 2,6-11): Ponížil se, zemřel a byl oslaven.

(z knihy Slavíme s Marií)

Všemohoucí Bože,
ty jsi naším útočištěm a silou;
prosíme tě o vytrvalost v modlitbě,
abychom pod ochranou 
Královny posvátného růžence
vždy lépe chápali tajemství 
našeho vykoupení
a rostli v duchovním životě.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Z diecéze a farností

Černilov
V neděli 31.8. se konal farní den. Správce farnosti děkuje všem, kteří se 
podíleli na přípravě a průběhu farního dne a následném úklidu.

Černilov, Číbuz, Libřice
- v neděli 12.10. a v dalších dnech bude možno v kostele zakoupit stolní 
kalendáře (cena 50 Kč).

Sbírka na misie
- v neděli 19. října.



Patero církevních přikázání
Rozhodnutí České biskupské konference – 4. 7. 2000

1. O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše svaté
    a zachovat pracovní klid.
2. Vyzpovídat se ze svých hříchů aspoň jednou za rok.
3. Přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době.
4. Zdržovat se od požívání masa a zachovávat půst újmy 
    ve stanovené dny.
5. Přispívat církvi na její potřeby.

Zasvěcené svátky:

- všechny neděle, slavnost Narození Páně (25.12.) a slavnost Matky 
Boží, Panny Marie (1.1.).

Církev doporučuje stejně slavit: Zjevení Páně, Nanebevstoupení Páně, 
Těla a Krve Páně, Neposkvrněného početí Panny Marie, Nanebevzetí 
Panny Marie, sv. Josefa, sv. Petra a Pavla, sv. Cyrila a Metoděje, sv. 
Václava a Všech svatých.

Posty:

Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného postu:
     - zdrženlivosti od masa i újmy v jídle
(zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let).

Každý pátek, pokud na něj nepřipadne slavnost, je dnem pokání.
Forma pokání je půst od masa nebo jiný kající skutek nebo modlitba.

Celá postní doba je časem kající praxe církve.

Před každým přijímáním Svátosti oltářní  je eucharistický půst aspoň 
1 hodinu.
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