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Ty slavná panno panen všech,
my zpíváme ti chvalozpěv.
Božího Syna matkou jsi,
čistá a plná milostí.
Co Eva hříchem ztratila,
tvá věrnost nám zas vrátila
a lidé z ráje vyhnaní
jsou v domov lásky pozváni.
Jsi brána Krále slavného,
dvůr plný světla rajského,
za podíl na své záchraně
Marii Panně děkujme.
Buď sláva tobě, Ježíši,
zrozený z Panny nejčistší,
Otci i Duchu v říši hvězd
na věčné věky budiž čest.
Amen.
(Hymnus DMC – O gloriósa Dómina)

Říjen v liturgickém roce
liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky:
- čtvrtek 18. října - svátek sv. Lukáše, evangelisty;
- úterý 30. října - v naší diecézi - svátek Výročí posvěcení katedrály.

Bohoslužby
Černilov:
v neděli v 8.30 hod.
ve středu a v pátek v 18.00 hod. (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 listopadu budou mše sv. v 17.00 hod.)

Výrava:
poslední pondělí v měsíci

v pondělí 8. 10. v 18.00 hod. - slavnost Výročí posvěcení kostela
v pondělí 29. 10. v 17.00 hod.

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

------------Základní pravdy
(z Kancionálu)

Bůh je jeden.
Bůh je nejvýš spravedlivý
Jsou tři božské osoby: Otec, Syn a Duch svatý.
Bůh Syn se stal člověkem,
aby nás svou smrtí na kříži vykoupil a navěky spasil.
Duše lidská je nesmrtelná.
Milosti Boží je k spasení nevyhnutelně potřeba.

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.

-----------------------------------------------------Jelikož nás Bůh nejprve miloval,
láska už není pouze „přikázáním“,
nýbrž odpovědí na dar lásky,
s kterým nám jde Bůh vstříc.
(citát z kalendáře)

Z diecéze a farností
Výsledky sbírky na církevní školství
z neděle 2. září:
Černilov - 4.300,- Kč, Číbuz - 1.685,- Kč, Libřice - 890,- 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, začátek 5. října.

XIII. Diecézní setkání seniorů
- ve čtvrtek 18. října v Hradci Králové; v kostele Nanebevzetí Panny
Marie od 9 hod. modlitba, mše sv. (Mons. Jan Vokál), v přízemí Nového
Adalbertina program od 10.45 hod.; přihlášky do 15. října.

Sbírka na misie
se uskuteční v neděli 21. října na Světový den misií.
„Světový den misií organizovaný Dílem pro šíření víry je vhodnou
příležitostí pro to, aby misijní srdce křesťanských společenství
vycházelo vstříc naléhavým a rozsáhlým potřebám evangelizace svou
modlitbou, svědectvím života i společenstvím majetku.“ (papež František)

Pouť
z Náchoda do Malých Svatoňovic - v sobotu 27. října

----Modlitba k práci
(z Kancionálu)

Pane, dej,
ať každé naše dílo, práce, snaha
u tebe začíná a s tebou končí.
Ať vše, co konáme,
je v souladu s tvou vůlí
a napomáhá ke tvé cti a slávě
a k rozvoji našeho pozemského života.
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