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Září v liturgickém roce
liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky:
- sobota 8. září - svátek Narození Panny Marie;
- pátek 14. září - svátek Povýšení svatého kříže;
- pátek 21. září - svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty;
- pátek 28. září - slavnost sv. Václava, mučedníka;
- sobota 29. září - svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.

Bohoslužby
Černilov:

v neděli v 8.30 hod.
ve středu a v pátek v 18.00 hod.

první sobotu 1. 9. v 8.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 18.00 hod. 

Výrava:
v pondělí 24.9. v 18.00 hod

Smržov:
v sobotu 8.9. v 15.30 hod.

Svátost smíření
Svátost smíření je možné přijmout před každou mší svatou. K přípravě 
na tuto svátost můžeme použít např. Kancionál.

Z diecéze a farností
Smržov
-  v  sobotu  8.  září  oslavy  SDH  –  14.00  hod.  průvod  ke  kapličce  a 
žehnání sochy sv. Floriána, 15.30 hod. mše sv.

Sbírka na církevní školy
- v neděli 16. září.

X. národní svatováclavská pouť
- v pátek 28. září ve Staré Boleslavi – 10.00 hod. slavnostní poutní mše 
sv.  na  Mariánském  náměstí,  hlavní  celebrant  Mons.  Jan  Graubner, 
arcibiskup olomoucký.
Ve čtvrtek 27. září od 18.00 hod. (v čase převozu relikvie sv. Václava z 
Prahy do Staré Boleslavi) se budeme spolu s ostatními farnostmi celé 
ČR modlit následující modlitbu za národ:

Bože, Otče nás všech, děkujeme Ti
za Čechy, Moravu a Slezsko – naši

krásnou a úrodnou vlast.
Děkujeme Ti, žes nám ji po staletí

pomáhal chránit
proti nepřátelům vnějším

i škůdcům vnitřním.
Prosíme Tě, dej i nám dnes potřebné

vůdčí osobnosti všude, kde chybí.
Dej všem dětem otce, matku

a spořádaný domov a veď nás,
abychom žili ve vzájemném

porozumění a každý na svém místě
po vzoru sv. knížete Václava

zodpovědně konali svůj úkol.
Staň se tak skrze Krista, našeho Pána.

Amen.
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