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Misijní neděle
23. října
Modlitba za misie :
Pane,
ty jsi poslal učedníky do celého světa
a ke všem národům,
aby hlásali tvé evangelium.
Pošli dělníky na svou žeň,
aby tvou milost a lásku
poznali všichni lidé.
Dej nám všem odpovědnost
za spásu světa,
ať jej pomáháme proměňovat
v tvé království.
(Kancionál č. 032)

www.missio.cz

Říjen v liturgickém roce
liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky:
- úterý 18. října - svátek sv. Lukáše, evangelisty;
- pátek 28. října - svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů;
- neděle 30. října - v katedrále v HK - slavnost Výročí posvěcení.

Bohoslužby
Černilov:
v neděli v 8.30 hod.
ve středu a v pátek v 18.00 hod.
první sobotu - 1. 10. v 8.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.
(neděle 2. 10. - slavnost Výročí posvěcení kostela)

Libřice:
v sobotu v 18.00 hod.
(sobota 1. 10. - slavnost Výročí posvěcení kostela)
(od listopadu budou mše sv. v 17.00 hod.)

Výrava:
poslední pondělí v měsíci

v pondělí 10. 10. v 18.00 hod. - slavnost Výročí posvěcení kostela
v pondělí 31. 10. v 17.00 hod.

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

Panny Marie Růžencové
památka – 7. října
S tebou, Matko, chválíme Pána;
když umíral, svěřil nás do tvé ochrany.
(antifona z ranních chval DMC)

Z modlitby růžence:

Bože,
tvůj jednorozený Syn
nám svým životem,
smrtí a zmrtvýchvstáním
získal věčnou spásu.
Dej nám, prosíme,
když v posvátném růženci
blahoslavené Panny Marie
o těchto tajemstvích rozjímáme,
ať také podle nich žijeme
a dosáhneme toho, co slibují.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Z diecéze a farností
Pouť ke Svaté bráně
v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové se bude konat v sobotu
15. října; 9.00 - 11.00 příležitost ke svátosti smíření, 9.30 modlitba
růžence, 10.00 eucharistická adorace, 11.00 mše svatá.

Sbírka na misie
se uskuteční v neděli 23. října.

Výsledky sbírky na církevní školství
z neděle 18. září:
Černilov - 2.400,- Kč, Číbuz - 1.521,- Kč, Libřice - 830,- Kč.

Vyučování náboženství - katecheze pro děti - probíhá jako v minulých letech pro farnosti Číbuz
a Černilov v Hubílese v pátek v 18.00 hod. v domluvených termínech.

Pouť
z Náchoda do Malých Svatoňovic - v pátek 28. října.

Pouť k Pražskému Jezulátku
se uskuteční v sobotu 19. listopadu, informace na poutním centru
biskupství.

Modlitba k Panně Marii
(z brožurky To promodlím, A.M.I.M.S.)

Maria, Matko důvěry,
Tys neochvějně spoléhala na Boží lásku
i v nejtěžších zkouškách svého života,
když jsi pociťovala nebezpečí,
bezmocnost a osamocenost,
a tím jsi dala Pánu příležitost,
aby na Tobě vykonal veliké věci.
Od Tebe se chceme učit
opravdově důvěřovat našemu Bohu
a tak jako Ty ho vytrvale milovat
za všech okolností
a odevzdaně s radostí přijímat jeho vůli,
i kdyby měnila naše plány
a byla pro nás těžká.
Maria,
Tvé přímluvě svěřujeme spásu svou
a svých bližních
a všechny své pozemské úmysly a starosti,
ať i skrze nás může být oslaven náš Pán.
Amen.

Z Božího slova
Všichni jednomyslně setrvávali
v modlitbách
spolu se ženami,
s Ježíšovou matkou Marií
a s jeho příbuznými.
(Skutky apoštolů 1,14)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Římskokatolická farnost – děkanství Černilov
e-mail: rk.farnost@cernilov.cz

503 43 Černilov 1

tel.: 731 604 603
www.farnostcernilov.cz

