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              Svatý, nám milý Václave,
                         oči obrať k nám laskavé
                         a popatř na nás:
                         my se dnes k tobě utíkáme,
                         za ochranu tebe žádáme,
                         nezamítej nás.

                         Ty jsi dědic české země,
                         rozpomeň se na své plémě
                         v jeho úzkosti:
                         nikdy nedej nám zahynouti,
                         ale vždycky rač vytrhnouti
                         ze všech těžkostí.

                         Měj péči o své dědictví,
                         tobě svěřené navždycky,
                         rač je chrániti,
                         ať nemůže zloba ďábelská
                         ani veškerá chytrost lidská
                         mu uškoditi.

                         V tvé u Boha přimlouvání
                         vždycky máme své doufání,
                         svatý Václave:
                         vyslyš hlas náš, ó zástupce náš,
                         pro lásku, kterou miluješ nás
                         v nebeské slávě.

               (hymnus z DMC)



Září v liturgickém roce
liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky:
- pondělí 8. září - svátek Narození Panny Marie;
- neděle 14. září - svátek Povýšení svatého kříže;
- neděle 28. září - slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona
                             českého národa;
- pondělí 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 - 6.9. v 8.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 18.00 hod.

Výrava:
poslední pondělí v měsíci

v pondělí 29.9. - v 18.00 hod.

Smržov:
mše sv. u kapličky bude 

ze svátku Narození Panny Marie
v neděli 7.9. v 16.30 hod.

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

 



Z diecéze a farností

Černilov
V neděli 31.8. se koná farní den.

Číbuz
V úterý 19. srpna se na faře sešla farní rada: 
- bude se provádět oprava věže a střechy kostela, proběhlo výběrové 
řízení, letos se uskuteční první etapa; - výmalba presbytáře se odkládá; 
- byla provedena oprava a seřízení hodin; - 12. a 13.9. proběhne úklid 
kostela, - v sobotu 27. září bude v kostele od 18. hod.  koncert,  - je 
třeba naplánovat vánoční koncert; - v neděli 23. listopadu bude po mši 
sv. setkání farníků na faře; - vyučování náboženství, termín a způsob 
bude domluven; - mše sv. ve Smržově bude 7.9. v 16.30 hod.; - výročí 
posvěcení kostela 28.9.
  
Svatováclavský koncert v Číbuzi
se bude konat v sobotu  27. září v  18.00 hod. v kostele sv. Václava. 
Účinkují: Martin Strejc -  varhany, Jitka Přibylová - zpěv, Trombon Qartet 
a chrámový sbor, slovem provází Petr Polehla na téma sv. Ludmila.

Uctění ostatků sv. Jana Marie Vianneye,
faráře arského - v neděli 14. září:
- ve 13.00 hod. pobožnost v katedrále Svatého Ducha v Hradci Král.;
- v 15.00 hod. mše sv. s pobožností a uctěním ostatků v Rokoli.

Sbírka na církevní školství
- v neděli 21. září. V diecézi je 8 církevních škol a školských zařízení: 2 
mateřské školy, 2 základní školy, 3 gymnázia a 1 dívčí internát.

12. národní svatováclavská pouť
-  28.  září ve  Staré  Boleslavi;  v  10.00 hod.  poutní  mše  sv.:  hlavní 
celebrant  -  Jan  Graubner,  arcibiskup  olomoucký,  kazatel  -  kardinál 
Dominik  Duka,  arcibiskup  pražský,  korunovace  Palladia  -  Giuseppe 
Leanza, apoštolský nuncius v ČR.   www.staraboleslav.com

V sobotu 27. září se od 18.00 hod. při převozu relikvie sv. Václava do 
Staré Boleslavi společně modlíme za národ:

http://Www.staraboleslav.com/


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.

------
Modleme se i  ve  svých osobních modlitbách za  mír ve světě, 
zvláště v zemích Blízkého východu a na Ukrajině.

     Bože,
        ty jsi zdroj dokonalého pokoje.

     Prosíme tě za mír pro celý svět,
     pro všechny národy a pro celé lidstvo.
     Dej nám sílu překonávat zlo dobrem,
     odpouštět a šířit pokoj,
     abychom se směli nazývat tvými dětmi
     a svět aby se proměnil 
     ve tvé království míru a pokoje.
     Amen           (Kancionál, č. 035)
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