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Zdráva buď, císařovno vší ctnosti,
víry, lásky i vší šlechetnosti,
zdrávas, plná milosti,
rač na nás vzpomenouti,
Matko vší dobrotivosti.
Abychom důstojně tě chválíce,
zpívajíce, čtouce i prosíce,
mohli dostat od Krista,
Syna tvého mocného,
milosti Ducha Svatého.
Bohem Otcem před věky vybraná,
také jeho Synem vyvolená
a Duchem navštívená,
církví svatou slavená,
všech svatých světice svatá.
Ó Maria, Matko milostivá,
tys na Synu svém si vyprosila:
že budeš vyslyšena,
když za někoho prosíš,
zaň se přimlouvati ráčíš.
(z hymnu DMC – 7. 10. památka Panny Marie Růžencové)

Říjen v liturgickém roce
liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky:
- pátek 18. října - svátek sv. Lukáše, evangelisty;
- pondělí 28. října - svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů;
- středa 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. (30.10. v 17.00 hod.)
první sobotu - 5. 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 7. 10. v 18.00 hod. - slavnost Výročí posvěcení kostela
v pondělí 28. 10. v 17.00 hod.

Svátost smíření
Svátost smíření je možné přijmout před každou mší svatou. K přípravě
na tuto svátost poslouží např. Kancionál.
Zde nalezneme informace o samotné svátosti, jejích částech a liturgii;
zpytování svědomí pro dospělé a zrcadlo svědomí - podle Desatera, - k
prohloubení duchovního života; zpytování svědomí pro mladší děti a
zpytování svědomí pro starší děti a dospívající.

-------------------------Růženec
Církev vybízí věřící k modlitbě růžence, zvláště v měsíci říjnu (7. října
se slaví památka Panny Marie Růžencové).
Růženec je dobrý prostředek k tomu, jak nechat růst
duchovní spojení s Ježíšem a Marií.
(z CMK)

Papež Jan Pavel II. v apoštolském listu Rosarium Virginis
Mariae vybídl k znovuobjevení modlitby svatého růžence. Modlit se
růženec znamená přicházet do „školy“ Ježíšovy matky Marie, kde se
pod jejím mateřským dohledem učíme číst vtělené Slovo věčného Otce,
vnikat do jeho tajemství a stávat se mu stále více podobnými. Po
příkladu nazaretské Panny posloucháme Boží Slovo, uchováváme ho v
srdci a rozvažujeme o něm.
Tajemství světla ještě víc zdůrazňují kristologické zaměření této
dávné modlitby, a i když růženec nenahrazuje slavení eucharistie ani
modlitbu liturgie hodin, prodlévání u tajemství Ježíšova dětství,
veřejného působení, utrpení a jeho oslavení spolu s jeho Matkou může
být zdrojem Božího světla v nejrůznějších situacích našeho
každodenního života.
Ať se nám chvíle, v nichž společně s Marií kontemplujeme tvář
jejího Syna, stanou pramenem pokoje, radosti a posily na naší
každodenní cestě za Kristem.
(z brožurky Růženec, Paulínky 2003)

Z diecéze a farností
Výsledky sbírky na církevní školství
z neděle 15. září:
Černilov - 3.000,- Kč, Číbuz - 2.600,- Kč, Libřice - 750,- Kč.

Vyučování náboženství
- katecheze pro děti z farností Číbuz a Černilov budou probíhat jako v
minulých letech v Hubílese u Hrčků v pátek v 18.00 hod. v domluvených
termínech, začátek 4. října.

Duchovní obnova pro rozvedené
- Hora Matky Boží u Králík, 11 – 13. října, informace na diecézních
stránkách www.bihk.cz .

Sbírka na misie
se uskuteční v neděli 20. 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)
Úvahy a informace k letošnímu Mimořádnému misijnímu měsíci říjnu:
www.missio.cz .

Modlitba
k Mimořádnému misijnímu měsíci
říjnu 2019
vyhlášenému papežem Františkem
k připomenutí si vlastní misijní zodpovědnosti

Nebeský Otče,
když Tvůj jednorozený Syn
Ježíš Kristus vstal z mrtvých,
pověřil své následovníky
„jděte a učte všechny národy“.
I nám připomínáš,
že skrze svůj křest
máme účast na poslání církve.
Posiluj nás dary Ducha svatého,
abychom byli odvážnými
a horlivými svědky evagelia tak,
aby poslání svěřené církvi,
mohlo najít nové a účinné nástroje,
které světu přinášejí život a světlo.
Pomoz nám umožnit všem národům
zažít spasitelnou lásku
a milosrdenství Ježíše Krista,
který žije a kraluje
v jednotě Ducha svatého
po všechny věky věků.
Amen.
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