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7. října - památka
Panny Marie Růžencové

Modlitba růžence
(z knihy Slavíme s Marií)

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.
Růženec, poznamenal papež Pavel VI., „nám pomáhá, aby se ten,
kdo se modlí, mohl snadněji ponořit do rozjímání o tajemstvích Kristova života a dívat se na ně jakoby srdcem té, která byla Pánu ze
všech nejblíže; tak se otevře nevyčerpatelné bohatství těchto tajemství“.

Říjen v liturgickém roce
liturgické mezidobí

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

Bohoslužby
Černilov:
v neděli v 8.30 hod.
ve středu (kromě 4.10.) a v pátek v 18.00 hod.
první sobotu - 7. 10. v 8.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.
1. října - slavnost Výročí posvěcení kostela

Libřice:
v sobotu v 18.00 hod.
(od listopadu budou mše sv. v 17.00 hod.)

Výrava:
poslední pondělí v měsíci

v pondělí 9. 10. v 18.00 hod. - slavnost Výročí posvěcení kostela
v pondělí 30. 10. v 17.00 hod.

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

--------Trochu stříbra
(B. Ferrero: Příběhy pro potěchu duše)

„Rabíne, co si myslíš o penězích?“ ptal se jeden mladík učitele.
„Podívej se z okna,“ poradil mu učitel. „Co vidíš?“
„Vidím nějakou ženu s děckem, vůz tažený dvěma koňmi a vesničana,
který míří na trh.“
„Dobrá. A teď se podívej do zrcadla. Co vidíš?“
„Co chceš, abych viděl? Vidím sama sebe, samozřejmě.“
„Nyní přemýšlej. Okno je vyrobeno ze skla, také zrcadlo je vyrobeno ze
skla. Stačí nepatrná vrstvička stříbra na skle a člověk vidí jen sebe
sama.“
Jsme obklopeni lidmi, kteří si svá okna proměnili v zrcadla. Myslí si, že

se dívají „ven“, a přitom přemýšlejí jen o sobě. Nedovol, aby se okno
tvého srdce stalo zrcadlem.

Z diecéze a farností
Socha Panny Marie Fatimské
- ve středu 4. října v 17 hod. bude průvod z biskupské rezidence do katedrály Ducha sv., modlitba růžence, v 18.30 hod. pontifikální mše sv.
(Mons. Jan Vokál), Te Deum a obnova zasvěcení Neposkvrněnému
Srdci Panny Marie.

Koncert pro dobrou věc 2017
- v sobotu 14. října v 19 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v
Hradci Králové - benefice na podporu hospicového hnutí a aktivit mládeže; vstupné dobrovolné.

Kněžské svěcení
- v sobotu 21. října v 10.00 hod. v katedrále Svatého Ducha v Hradci
Králové.

Diecézní pouť pro mládež
27 - 28. 10. na Hoře Matky Boží u Králík - s poděkováním za Celostátní
setkání mládeže v Olomouci, na programu kultura, sport, příroda, katecheze, adorace, 28. 10. ve 14.30 hod. mše sv. s biskupem Mons. Josefem Kajnekem.

Pouť
z Náchoda do Malých Svatoňovic - v pátek 28. října, na závěr křížová
cesta v Mariánské sadu.

Sbírka na misie
se uskuteční v neděli 22. října na Světový den misií.

Výsledky sbírky na církevní školství
z neděle 17. září:
Černilov - 3.000,- Kč, Číbuz - 1.656,- Kč, Libřice - 709,- Kč.

Vyučování náboženství
- katecheze pro děti probíhají jako v minulých letech pro farnosti Číbuz
a Černilov v Hubílese u Hrčků v pátek v 18.00 hod. v domluvených termínech: 6. a 20.10., 3.a 24.11., 1. a 15.12.

Svátost pomazání nemocných
- společné udílení při nedělní mši sv.: v Černilově 8. října, v Číbuzi 15.
října. Je třeba se přihlásit - zapsat vzadu v kostele.
Z katechismu:
Cílem svátosti pomazání nemocných je udělit zvláštní milost křesťanu,
který zakouší těžkosti v důsledku těžké nemoci nebo stáří.
Vhodný okamžik k přijetí svátosti pomazání nadchází, když se věřící začíná dostávat do nebezpečí smrti pro nemoc nebo pro stáří.

Hlavní zásvětná modlitba
Matce Boží
------------------------------------------------------------------------------

Panno Maria, Matko Boží,
zasvěcuji se tvému
Neposkvrněnému Srdci se vším,
co jsem a co mám.
Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu!
Uchraň mě ode všech nebezpečí.
Pomáhej mi přemáhat pokušení,
která mě svádějí ke zlému,
abych si zachoval
čistotu duše i těla.
Tvé Neposkvrněné Srdce
ať je mým útočištěm a cestou,
která mne vede k Bohu.
Vypros mi milost,
abych se z lásky k Ježíši
často modlil a obětoval za obrácení
hříšníků a na smír hříchů proti tvému
Neposkvrněnému Srdci.
Ve spojení s tebou
chci žít v dokonalé oddanosti
Nejsvětější Trojici.
V ni věřím, jí se klaním a ji miluji.
Amen.
A nakonec mé
Neposkvrněné Srdce zvítězí!
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