
Dag 5  
St. Karl, hvis engasjement for utdanning og 
kunst var urokkelig, selv midt i enorm uro, 
be for at P. Carlo skal få en stor 
utholdenhet i å inspirere andre til 
læreglede, og å oppmuntre de rundt ham 
til kreativitet. Amen. 

Ære være  
      Ære være Faderen og Sønnen og Den 
hellige Ånd, som det var i opphavet så nå 
og alltid og i all evighet. Amen. 

Dag 6 
Hellige reformator, pådriver for åndelig 
fornyelse blant prester og ordensfolk, du 
organiserte sanne seminarer og skrev en 
offisiell katekisme. Be for at P. Carlo får 
stor inspirasjon til religiøs undervisning. 
Hjelp ham å elske og overføre bare det 
som kan danne sanne etterfølgere for vår 
Gudommelige Mester.  Amen. 

 

Ære være ...  

 

"Hvis vi ønsker å gjøre noen fremskritt i  

Guds tjeneste, må vi begynne hver dag i vårt  
liv med ny iver."   

Dager 7 til og med 9  
St. Karl, blant alle Guds hellige, hvis 
forbønn vi kan betro oss til, fordi du ble 
utvalgt av Gud til å fremme religionens 
interesser, ved å fremme kristen 
utdanning blant ungdom.  Du var, som 
Jesus Kristus selv, alltid tilgjengelig for de 
små; som du brøt Guds ords brød for, og 
anskaffet for dem også velsignelsene med 
en kristen utdanning.  Be for at P. Carlo 
skal søke støtte hos deg i tillit, i sitt arbeid 
som sogneprest. 
   Bevar ham ved dine bønner fra verdens 
farer; oppnå at hans hjerte blir 
forskrekket av synd; føler en dyp 
pliktfølelse som prest; en oppriktig forakt 
for verdens meninger og falske 
maksimer; en brennende kjærlighet til 
Gud, og den hellige frykt som er 
begynnelsen på visdom.  Amen. 

Ære være  
      Ære være Faderen og Sønnen og Den 
hellige Ånd, som det var i opphavet så nå 
og alltid og i all evighet. Amen. 

 

"I meditasjon finner vi styrke til å bringe  
Kristus til å føde i oss selv og i andre." -St. Karl 

Borromeus   

   

              

Festdag 4 november  
Novene 11. til -19. September 2020  
til St. Karl Borromeus 
for vår nye sogneprest 
Pater Carlo  Borremeo Le Hong Phuc 

St Karl Borromeus (født 1538, død 1584) 
var erkebiskop av Milano og kardinal, 
samt pavelig statssekretær under pave 
Pius IV. Han var en av forfatterne av 
den katolske kirkens katekisme, en leder 
av den katolske reformasjonen, og en 



nyskaper innen utdanning, spesielt for 
barn, som opprettelsen av søndagsskole. 
St. Karl utførte mange veldedighetsverk 
og jobbet uselvisk for de syke under 
alvorlige utbrudd av byllepest.  Hellige 
Karl Borromeus er skytshelgen for 
læring, kunst og katekister.  Festdagen 
hans er 4. november. 
  

  
  

"Barmhjertighet er det som ingen 

fortapes med, og ingen som frelses 

uten." –  St. Karl Borromeus 

   
  
Dag 1 
St. Karl, med den glede som du fant i 
fromhet fra barndommen, be for at P. 
Carlo skal få en varig, rik og varm 

hengivenhet for alle religiøse øvelser. 
Amen. 

Ære være 
   Ære være Faderen og Sønnen og Den 
hellige Ånd, som det var i opphavet så nå 
og alltid og i all evighet. Amen. 

Dag 2  
St. Karl, modell for prester, ved din 
sjenerøse løsrivelse fra alle verdslige 
bekymringer og ved din iver etter Guds 
herlighet, og hjelp til de fattige, be for at P. 
Carlo skal få nåde til å trofast gi seg over til 
alle plikter som tilhører den hellige tilstand 
som det har gledet Gud å kalle ham. 
Amen. 

Ære være  
   Ære være Faderen og Sønnen og Den 
hellige Ånd, som det var i opphavet så nå 
og alltid og i all evighet. Amen. 

"Gud ønsker at vi ikke skal hvile på noe annet 
enn  
Hans uendelige godhet." –St. Karl Borromeus  

 
Dag 3 
St. Karl, hvis omsorg det var å passe den 
hellige kirkes minste detaljer og mest 

perfekte disiplin, be for at P. Carlo  skal få 
nåden til å alltid elske og nøye følge våre 
hellige regler og skikker. Amen.  

Ære være  
      Ære være Faderen og Sønnen og Den 
hellige Ånd, som det var i opphavet så nå 
og alltid og i all evighet. Amen. 

Dag 4  
St. Karl, du som alltid var forberedt på 
døden ved ditt livs hellighet, og godtok 
den med hellig glede når den nådde deg 
midt i din strålende karriere, be for at P. 
Carlo skal få nåde til å alltid godta, med 
kristen overgivelse, alt som er smertefullt 
for sansene som det skal behage Herren å 
sende ham; og at livet hans kan være en 
kontinuerlig forberedelse til døden; slik at 
når han  kommer til sin store overfart, i 
stedet for å føle synderens skrekk, kan 
nyte den rettferdiges fred, et forspill til 
den evige velsignelse med de utvalgte i 
himmelen. Amen. 

Ære være 
   Ære være Faderen og Sønnen og Den 
hellige Ånd, som det var i opphavet så nå 
og alltid og i all evighet. Amen. 


