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Je svátkem církve dnešní den,
ať je v něm Lukáš oslaven.
Jím psané evangelium
je pro nás cestou k nebesům.
Tvou rukou darována jest
všem národům radostná zvěst
o Boží lásce, která zve
a volá všechny děti své.
Z té zprávy denně mluví k nám
sám Ježíš, Spasitel a Pán.
Každý list tebou napsaný
je plný jeho pozvání.
Buď chválen církví prosící,
jediný Bože v Trojici,
jenž svatým evangeliem
otvíráš náruč lidem všem. Amen.
(hymnus DMC – ze svátku sv. Lukáše)

Říjen v liturgickém roce
liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky:
- pondělí 18. října - svátek sv. Lukáše, evangelisty;
- čtvrtek 28. října - svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů;
- sobota 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.
první sobotu - 2. 10. v 8.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.
(3. 10 . - slavnost Výročí posvěcení kostela)

Libřice:
v sobotu v 18.00 hod.
(2. 10 . - slavnost Výročí posvěcení kostela)

Výrava:
poslední pondělí v měsíci

v pondělí 11. 10. v 18.00 hod. - slavnost Výročí posvěcení kostela
v pondělí 25. 10. v 18.00 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)

Z diecéze a farností
Výsledky sbírky na církevní školství
z neděle 19. září:
Černilov - 3.070,- Kč, Číbuz - 2.300,- Kč, Libřice – 1.200,- Kč.

Vyučování náboženství
- katecheze pro děti z farností Číbuz a Černilov probíhají jako v minulých letech v Hubílese u Hrčků v pátek v 18.00 hod. v domluvených termínech, 8. října, ....

Výrava
V červnu proběhla oprava střechy a věžičky na kapli Narození sv. Jana
Křtitele (výměna poškozených a doplnění chybějících částí a nátěr věžičky). Opravu prováděl za pomocí horolezecké techniky pan Tomáš
Kubias. Celkové náklady činily 125.580,- Kč. Na tuto opravu přispěla
obec částkou 70 tis. Kč, za což farnost děkuje.

Sbírka na misie
se uskuteční v neděli 24. října na Světový den misií.

Změna na zimní čas
- ze soboty 30. na neděli 31. října 2021.

Modlitby z Kancionálu
032 – 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.

033 – Za pronásledované křesťany a za nepřátele evangelia
Bože, dobrý Otče, prosíme za ty, kdo trpí a jsou pronásledováni pro tvé jméno. Stůj při nich, posiluj je a dej jim vědomí, že se podílejí na oběti tvého Syna, která přináší spásu.
Prosíme tě i za ty, kdo je pronásledují, abys je zbavil slepoty,
nelásky a nevěry a dal jim poznat sám sebe.

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
- 8. a 9. října 2021.
Z Výzvy českých a moravských biskupů věřícím (ze 7. 7. 2021):
„….. Pro společné dobro naší země chceme udělat všechno to, co můžeme. V první řadě je třeba jít k volbám. Křesťan by neměl volit jen
podle osobních preferencí, ale měl by mít vždy na zřeteli obecné
dobro, a tím i křesťanskou lásku k bližnímu. Je třeba dobře rozmýšlet nad prezentovanými volebními programy a prohlášeními,
abychom nepodporovali ty, jejichž úmysly jsou v rozporu s katolickým učením, například v oblasti morálky, spravedlnosti či záměry Stvořitele s člověkem. Dále je důležité autenticky žít křesťanský
život a poctivě pracovat. V neposlední řadě pak je naší čestnou povinností modlitba za naši zem a všechny, kteří zde žijí.“
www.cirkev.cz
Z Prohlášení biskupů všem občanům (ze 7. 7. 2021):
„ … povzbuzujeme a vyzýváme k tomu, abychom všichni k těmto volbám přistoupili zodpovědně. Náš hlas je jeden z mnoha, přece však můžeme svou vědomou a dobře promyšlenou volbou podpořit ty a právě ty,
kteří nejen zastávají určitý politický program, ale jejichž postoje a způsob jejich života svědčí o tom, že své jednání staví na hodnotách pravdy a svobody jako na zásadních hodnotách pro zachování a rozvoj
demokracie.
www.cirkev.cz

Modlitba
„Nebeský otče, děkujeme ti za naši zem, kterou jsi nám daroval, abychom o ni s láskou a vděčností pečovali. Děkujeme ti
také za ty, kteří naší zemi vládnou. Daruj jim laskavé a moudré srdce, aby poznávali, co je dobré a co je zlé, aby ochotně na slouchali Tvému hlasu ve svém svědomí a řídili se podle něho.
Nás pak naplňuj Svatým Duchem, abychom svým životem přispívali ke šťastné budoucnosti naší země.“
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