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FARNÍ  ZPRAVODAJ
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Misijní ned le
8. íjna

Bo e,
ty chce , aby v ichni lidé byli spaseni a do li k poznání pravdy;
po li d lníky na svou e , aby hlásali evangelium v emu tvorstvu,
a dej, a  tv j lid, shromá d ný slovem ivota
a posilovaný svátostnou milostí, bezpe n  krá í cestou spásy.

Rok kn í
Pane,
prosíme t  za kn ze, za jáhny, za eholníky,
za misioná e, zasv cené osoby,
aby se jejich slu bou a jejich p íkladem
zachovala katolická víra ve sv t ,
aby zá ila v inorodé a velkodu né lásce,
aby jejich sv dectví bylo ozv nou sv dectví jejich biskup
a umoc ovalo sv dectví jejich spolubrat í,
aby um li podpírat pravý k es anský ivot v celém Bo ím lidu,
aby m li jasnoz ivost a odvahu Ducha
v prosazování sociální spravedlnosti,
aby milovali a hájili chudé, slou ili se silou evangelijní lásky
a s moudrostí Matky a U itelky církve
pot ebám moderní spole nosti
a aby stále mohli hledat a nalézat v Eucharistii
plnost svého duchovního ivota a plodnost své pastý ské slu by.
Prosíme t , Pane, vysly  nás!
Amen.

 íjen v liturgickém roce
Liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky :
- st eda 28. íjna - svátek sv. imona a Judy, apo tol ;
- pátek 30. íjna - svátek Výro í posv cení katedrály.

Bohoslu by

ernilov:
 v ned li v 8.30 hod.

ve st edu a v pátek v 18.00 hod.
po p echodu na zimní as - v 17.00 hod.

první sobotu - 3.10. v 8.00 hod.

Lib ice:
ka dou sobotu  v 18.00 hod.

(3.10. - slavnost Výro í posv cení kostela)

íbuz:
v ned li v 10.00 hod.

(4.10. - slavnost Výro í posv cení kostela)

Výrava:
ka dé pond lí v 18.00 hod.

po p echodu na zimní as - v 17.00 hod.
(12.10. - slavnost Výro í posv cení kostela)

-----
Svátost smí ení

Ve v ech kostelích je mo né p ijmout svátost smí ení p ed ka dou m í svatou (s
ohledem na za átek bohoslu eb). Ke svátosti smí ení je t eba se p ipravit; ke zpy-
tování sv domí poslou í nap . Kancionál.

Z diecéze a farností

Nový vikariát amberk
byl z ízen od 1. íjna 2009 odd lením od vikariátu Ústí nad Orlicí.
K stejnému datu byli jmenováni noví okrskoví viká i.

Sbírka na misie
se uskute ní v ned li 18. íjna - den modliteb za misie.

P íprava na ivot v man elství
bude probíhat v Novém Adalbertinu v Hradci Králové ka dou st edu od 14.10. do
16.12. v dob  od 18.30 do 20.30 hod.
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