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Pokoj, zdraví, požehnání
budiž v Božím domě
všem bohabojným věřícím,
kteří v jeho chrámě
za hříchy činí pokání,
zbožně se mu klanějí,
chodí k stolu Páně.

Kéž jednou každý z nás přijde
před trůn Krista Krále,
až se všechno množství sejde
v oslaveném těle:
přátelé se znáti budou,
dobrodinci chvály dojdou
od Vykupitele.

Scházíváme se společně
do chrámu Božího,
abychom slavili vděčně
posvěcení jeho:
slovo Boží se zvěstuje,
kněz svátostmi posluhuje,
k spasení každého.

Shledání šťastného popřej
v tomto světě strastném,
spasení věčného dopřej
při vzkříšení slavném;
když se v soudu den shledáme,
dej, ať věčné hody máme
s tebou, Kriste. Amen.

(hymnus DMC - slavnost Výročí posvěcení kostela)

Říjen v liturgickém roce
liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky:
- středa 28. října - svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů;
- pátek 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., 28. a 30. 10. v 17.00 hod.
první sobotu - 3. 10. v 8.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.
4. 10. - slavnost Výročí posvěcení kostela

Libřice:
v sobotu v 18.00 hod., 31. 10. v 17.00 hod.
(v zimním čase budou mše sv. v 17.00 hod.)
3. 10. - slavnost Výročí posvěcení kostela

Výrava:
poslední pondělí v měsíci

v pondělí 12. 10. v 18.00 hod. - slavnost Výročí posvěcení kostela
v pondělí 26. 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).

Z diecéze a farností
Výsledky sbírky na církevní školství
z neděle 20. září:
Černilov - 4.000,- Kč, Číbuz - 1.470,- Kč, Libřice - 910,- Kč.

Sbírka na pomoc křesťanům ve Svaté zemi
- za všechny farnosti – 3.150,- Kč.

Sbírka na misie
se uskuteční v neděli 18. října na Světový den misií.
www.missio.cz .

Centrum pro rodinu
Biskupství královéhradeckého pořádá od 7. října společnou přípravu na
život v manželství; informace na diecézních stránkách; přihlášky na
crhk@bihk.cz .

Výrava
Na příští rok se připravuje provedení nezbytných oprav věže a střechy
na kapli Narození sv. Jana Křtitele.

Výzva biskupů k nadcházejícím volbám
do zastupitelstev 13 krajů a do Senátu,
které se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020:
Sestry a bratři,
být katolickým křesťanem
by mělo znamenat být zodpovědným občanem.
Proto Vás jako Vaši pastýři vyzýváme:
jděte k volbám a volte zodpovědně!
Vaši čeští a moravští biskupové
(z www.bihk.cz, www.cirkev.cz )

Ranní modlitby
Chválím tě, Otče, na prahu dne, který mi dáváš.
Chci jej prožít s tebou. Ať máš dnes ze mě radost.
Ochraňuj mě a mé drahé.
(Kancionál č. 023 – Po probuzení)

--------------------------------------------------Nebeský Otče,
děkuji ti, že jsem si odpočinul a opět se probudil.
Je to tvůj dar.
To, co je mou povinností,
chci dnes od rána do večera plnit tak,
jak to dělával tvůj jednorozený Syn:
všude, kam přišel, zanechal po sobě jen dobro.
Každého, s kým se setkám, mi posíláš do cesty,
abych v něm poznal svého bratra.
Ve všem, co udělám, co promluvím,
ať se mi zjeví láska, kterou Kristus všechny objímá.
Ať mám pro každého dobré slovo dřív, než se rozejdeme.
Ať mám cit pro druhé a myslím víc na ně než na sebe.
Prosím tě, ať se vždy ovládnu,
ať ze mě není mrzout,
ať jednám laskavě a srdečně.
Ať ve mně zbude i jiskřička humoru,
kterého je také zapotřebí.
Od Ducha svatého si vyprošuji tvou milost,
která by mi k tomu všemu pomáhala.
A ještě jedno:
Dovol, abych prostřednictvím Panny Marie
přivedl každého alespoň o krůček blíž k tvému Synu.
Můj Bože, vše pro tebe, s tebou a v tobě.
(Jan XXIII.)
(Kancionál č. 024 – Ráno)
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