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Budiž vděčně velebena,
Matko Boží, Maria,
kterás Bohem vyvolena
spasení nám zrodila.
Tebe ctíme, milujeme
celým srdcem, Maria

Jako vonná růže krásná
přišlas na svět, Maria,
bys nám jako hvězda spásná
v cestu k nebi svítila.

Vypros nám, o drahá Máti,
vypros milost, Maria,
aby krása podobná ti
v srdcích našich zářila.

Na pozemském putování
chraň nás hříchu, Maria,
aby v rajském radování
duše tebe spatřila.

(Hymnus ze svátku Narození Panny Marie)

Září v liturgickém roce
liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky:
- sobota 14. září - svátek Povýšení svatého kříže;
- sobota 21. září - svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty;
- sobota 28. září - slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona

českého národa



Bohoslužby

Černilov:
v neděli v 8.30 hod.

ve středu a v pátek v 18.00 hod. 
první sobotu - 7.9. v 8.00 hod.

v sobotu 28.9. v 8.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

v sobotu 28.9. v 18.00 hod.
(slavnost patrona kostela sv. Václava)

Libřice:
v sobotu v 18.00 hod. (kromě 28.9.)

v neděli 29.9. ve 14.00 hod.

Výrava:
(poslední pondělí v měsíci)

v pondělí 30.9. v 18.00 hod.

Smržov:
v neděli 8.9. v 15.00 hod.

---
Svátost smíření

Svátost smíření je možné přijmout před každou mší svatou. K přípravě 
na tuto  svátost  je  vhodné  použít  např.  Kancionál  (zpovědní  zrcadlo, 
modlitby).

Adorace
V Černilově bývá obvykle na první pátek (po mši sv.).

Svatováclavský koncert
se uskuteční v pátek 27. září v 18.00 hod.

v kostele sv. Václava v Číbuzi.
  



Z diecéze a farností
Národní svatováclavská pouť
- v sobotu 28. září ve Staré Boleslavi; v 10.00 hod. slavnostní poutní 
mše  svatá,  hlavním  celebrantem  bude  kardinál  Dominik  Duka  OP, 
arcibiskup pražský; přímý přenos mše sv. bude na ČT2.

Sbírka na církevní školství
- v neděli 22. září.

Černilov
- vyučování náboženství ve farnosti - je možno přihlásit dětí školního 
věku (přihlášky jsou v kostele), odevzdat nejpozději 21. září;
- první svaté přijímání - v neděli 22. září na slavnost Výročí posvěcení 
kostela;
- farní den se uskutečnil v neděli 25. srpna; upřímné poděkování patří 
všem, kteří organizovali a pomáhali při připravě i během celého farního 
dne a následném úklidu, poděkování patří také za finančně podporu a 
také všem, kteří přišli společně prožít nedělní odpoledne.

Číbuz
V pátek 30. srpna se na faře konalo setkání farní rady: - svatováclavský 
koncert v pátek 27.9. v 18.00 hod.; - úklid kostela 13. a 14.9.; - titulární 
slavnost kostela v sobotu 28.9. v 18.00 hod. (mše sv. v Libřicích bude v 
neděli  29.9.  ve  14.00 hod.),  -  v  neděli  8.9.  (svátek  Narození  Panny 
Marie)  mše  sv.  v  Číbuzi  v  10.00  hod.,  ve  Smržově  v  15.00  hod.,  - 
nájemné za internet přes upomínky nezaplaceno, zvážení výpovědi; - 
vyučování náboženství v příštím roce, příprava dětí  a rodičů k 1. sv. 
přijímání,  před  Velikonocemi  možno  uspořádat  pesachovou  večeři;  - 
setkání farníků bude v neděli 24.11. na slavnost Ježíše Krista Krále po 
mši  sv.  na  faře;  -  oprava  věže:  na  základě  odborného  posouzení 
napadení  houbou  (zpracovává  se)  vikariátní  technička  zajistí  další 
postup opravy pro příští  rok;  -  výmalba presbytáře:  zjistí  se a osloví 
ještě další firmy; - pořad o kapličce ve Smržově je na ČRo HK; - dle 
možností na podzim táborák.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tajemství pravé radosti nespočívá v tom, že máme mnoho věcí,

ale že vnímáme, jak nás Pán miluje, 
že se darujeme druhým a máme je rádi.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



Rok víry
Z Katechismu katolické církve:

Biblické  slovo  „církev“  /ekklésia/  znamená  „svolání“,  „shromáždění“. 
Označuje shromáždění těch, které Boží slovo svolává, aby utvořili Boží 
lid, a kteří se, živeni Kristovým tělem, sami stávají Kristovým Tělem.
Církev je zároveň cesta i cíl Božího plánu: předobrazena ve stvoření, 
připravena  Starou  smlouvou,  založena  slovy  a  činy  Ježíše  Krista, 
uskutečněna jeho vykupitelským křížem a jeho vzkříšením se veřejně 
ukázala  jako  tajemství  spásy  vylitím  Ducha  svatého.  Dokonale  se 
uskuteční v  nebeské slávě jako shromáždění všech vykoupených ze 
země.
Církev  je  zároveň  viditelná i  duchovní,  hierarchická  společnost i 
mystické tělo Kristovo. Je „jedna“, vytvořená z lidského a z božského 
prvku. Toto je její tajemství, které dokáže přijmout jen víra.
Církev  je  v  tomto  světě  svátostí  spásy,  znamením  a  nástrojem 
společenství Boha a lidí.

Ježíš Kristus „vydal sám sebe za nás, vykoupil nás z každé špatnosti a 
očistil nás, abychom byli jeho vlastním lidem“ (Tit 2,14).
„Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu“ 
(1 Petr 2,9).
Do Božího lidu se vstupuje  vírou a  křtem. Všichni lidé jsou voláni do 
nového Božího lidu, aby v Kristu lidé utvořili jednu rodinu a jeden Boží 
lid.
Církev je Kristovo tělo. Kristus, který zemřel a vstal z mrtvých, vytváří 
společenství  věřících jako své Tělo skrze Ducha a jeho působení ve 
svátostech, především v eucharistii.
V jednotě tohoto těla jsou rozmanité údy a funkce. Všechny údy jsou 
navzájem spojeny, zvláště s trpícími, chudými a pronásledovanými údy.
Církev je tělem, jehož hlavou je Kristus: ona žije z něho, v něm a pro 
něho; on pak žije s ní a v ní.
Církev je Kristova nevěsta: on ji miloval a vydal se za ni. Obmyl ji svou 
krví. Udělal z ní plodnou Matku všech Božích dětí.
Církev je  chrámem Ducha svatého. Duch je jakoby duše mystického 
těla, zdroj jeho života, jednoty v různorodosti a bohatství jeho darů a 
charismat.
Celá církev se ukazuje jako lid sjednocený působením jednoty Otce i 
Syna i Ducha svatého.
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