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Říjen 2015
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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.
     Scházíváme se společně
     do chrámu Božího,
     abychom slavili vděčně
     posvěcení jeho:
     slovo Boží se zvěstuje,
     kněz svátostmi posluhuje,
     k spasení každého.
     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.
     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 - O 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: 

    slavnost Výročí posvěcení katedrály.

Bohoslužby

Černilov:
v neděli v 8.30 hod. 

ve středu a v pátek v 18.00 hod. 
první sobotu - 3. 10. v 8.00 hod.

ve středu 28. 10. a v pátek 30. 10.  v 17.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

(neděle 4. 10. - slavnost Výročí posvěcení kostela)

Libřice:
v sobotu v 18.00 hod.

(sobota 3. 10. - slavnost Výročí posvěcení kostela)
v sobotu 31. 10. v 17.00 hod.

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.



Z diecéze a farností
Národní eucharistický kongres
V sobotu 17. října 2015 v 10.30 hod. v Brně na náměstí Svobody  bude 
hlavní  bohoslužba s následným eucharistickým průvodem; informace 
na www.nek2015.cz .

Misijní neděle
- 18. října; sbírka na misie; www.missio.cz .

Černilov
V neděli 30. 8. se konal farní den; všem, kteří se podíleli na přípravě a 
průběhu farního dne a následném úklidu, patří upřímné poděkování.

Sbírka na církevní školy
konaná v neděli 20. září:
Černilov - 3.380,- Kč, Číbuz - 1.480,- Kč, Libřice - 620,- Kč.

Svátost pomázání nemocných
se bude  společně  udělovat  přihlášeným farníkům v  neděli  4.  října  v 
Černilově a Číbuzi.

Modlitba ve stáří
sv. František Saleský

 

Pane, ty víš lépe než já, 
že den ode dne stárnu a jednoho dne budu starý.

Chraň mne před domněnkou, že musím 
při každé příležitosti a ke každému tématu něco říci.

  

Zbav mne velké náruživosti 
chtít dávat do pořádku záležitosti druhých.

  

Nauč mě, abych byl uvážlivý a ochotný pomáhat, 
ale abych přitom nešťoural a neporučníkoval.

  

Zdá se mi, že je škoda z přemíry moudrosti nerozdávat - 
- ale ty, Pane, víš, že bych si rád udržel pár svých přátel.

   

Nauč mne, abych dovedl mlčky snášet 
své nemoci a obtíže. 

Přibývá jich a chuť hovořit o nich roste rok od roku.

http://www.nek2015.cz/
http://www.missio.cz/


  

Netroufám si prosit, abys mi dal dar 
s radostí poslouchat druhé, když líčí své nemoci, 

ale nauč mě trpělivě je snášet.
   

Také se neodvažuji prosit o lepší paměť – 
ale jen o trochu větší skromnost a menší jistotu, 

když se má paměť neshoduje s jejich pamětí.
  

Nauč mě té obdivuhodné moudrosti 
umět se mýlit.

  

Drž mě, abych byl, jak jen možno, laskavý. 
Starý morous je korunní dílo ďáblovo.

  

Nauč mě u jiných odhalovat nečekané schopnosti 
a dej mi krásný dar, abych se také o nich dovedl zmínit.

  

Mám vrásky a šedivé vlasy. 
Nechci si stěžovat, ale tobě, Pane, to říkám - 

- bojím se stáří. 
Je mi tak, jako bych se musel rozloučit, 

nemohu zastavit čas. 
Pociťuji, jak den ze dne ztrácím sílu 

a přicházím o bývalou krásu.
  

Byl jsem pyšný na to, 
že se stále ještě mohu měřit s mladými. 

Teď cítím a uznávám, že již toho nejsem schopen. 
Byl bych směšný, kdybych se o to pokoušel.

  

Ale ty, Pane, říkáš: 
„Kdo věří ve mne, tomu narostou křídla jako orlovi.“

   

Dej mému srdci sílu, abych život přijal tak, 
jak jej ty řídíš. Ne mrzoutsky, ne lítostivě 
se skleslou náladou, ne jako odcházející, 
ale jako vděčný a připravený ke všemu, 

k čemu mě ty ještě povoláš.
A k tomu mi dej všechnu sílu srdce.

Amen. 
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