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Patrone české vlasti,
vzývá tě tvé plémě,
zbav nás ode vší strasti,
tys strážce své země:
k tobě my voláme,
za pomoc žádáme,
ó svatý Václave.

Vypros, ať jsme vepsáni
v knihy vyvolených
a ať nejsme vydáni
mukám zatracených:
nepřestaň prositi,
nás v paměti míti,
ó svatý Václave.

                                   (z hymnu DMC)

Září v liturgickém roce
liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky:

- úterý 8. září - svátek Narození Panny Marie;
- pondělí 14. září - svátek Povýšení svatého kříže;
- pondělí 21. září - svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty;
- pondělí 28. září - slavnost sv. Václava, mučedníka,

        hlavního patrona českého národa;
- úterý 28. září - svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.



Bohoslužby

Černilov:
v neděli v 8.30 hod. 

(neděle 27. 9. - slavnost Výročí posvěcení kostela)
ve středu a v pátek v 18.00 hod. 

první sobotu - 5. 9. v 8.00 hod.
v pondělí 28. 9. v 8.30 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

(neděle 27. 9. - poutní slavnost)

Libřice:
v sobotu v 18.00 hod.

Výrava:
poslední pondělí v měsíci

v pondělí 28. 9. - v 18.00 hod.

Smržov:
mše sv. u kapličky bude 

na svátek Narození Panny Marie
v úterý 8. 9. v 17.00 hod.

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

Z Božího slova
Stavte svůj život na své přesvaté víře, 

modlete se ve spojení s Duchem svatým, 
uchovejte se v Boží lásce 

a očekávejte milosrdenství našeho Pána 
Ježíše Krista pro věčný život.

(Juda 20-21)



Z diecéze a farností

Kněžské svěcení
-  v sobotu  12. září v 9.30 hod. v katedrále Svatého Ducha v Hradci 
Králové.

Diecézní ministrantské setkání
se uskuteční v sobotu 19. září v Hradci Králové; od 9.00 hod. program v 
klášteře  salesiánek  v  Kuklenách,  v  15.00  hod.  mše  svatá  s  otcem 
biskupem v katedrále; další informace a přihlášky na: 
www.ministranti.bihk.cz .

Sbírka na církevní školy
bude v neděli 20. září.

Číbuz
Svatováclavský koncert v kostele sv. Václava se bude konat v neděli 27. 
září;  začátek v 17.00 hod.,  na programu skladby J. S. Bacha, W. A. 
Mozarta, J. Brahmse a dalších; účinkují: Ondřej Vávra (varhany), Jitka 
Přibylová  (zpěv),  Trombon  Quartet   a  chrámový  sbor,  Petr  Polehla 
(mluvené slovo - sv. Vojtěch); vstupné dobrovolné.

Národní svatováclavská pouť
-  v  pondělí  28. září v 10.00 hod.  poutní  mše svatá na Mariánském 
náměstí ve Staré Boleslavi (hlavním celebrantem bude Mons. František 
Radkovský, kazatelem kardinál Dominik Duka OP); další informace na:
www.staraboleslav.com .

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 .

Číbuz
V pátek 28. září se na faře v Číbuzi sešla farní rada: 
1. vyučování náboženství (společně pro zájemce i z Černilova) bude u 
Hrčků v Hubilese zhruba jednou za 14 dní, byly navrženy termíny, ještě 
se upřesnění, bude se střídat několik katechetů-farníků vč. faráře;
2. oprava věže kostela (příspěvky z ministerstva, kraje, obcí a od jed- 
notlivců, 31. 8. bude jednání s vikariátním technikem a firmou);

http://www.ministranti.bihk.cz/
http://www.nek2015.cz/
http://www.staraboleslav.com/


3. bohoslužby ve Smržově 2016 (bylo by vhodné to vyvěsit u kapličky); 
4. v neděli 27. 9. v 17.00 hod. bude v kostele koncert; 
5. pouť budeme slavit v neděli 27. 9. (28. 9.  mše sv. nebude), slavnost 
Výročí posvěcení kostela bude 4. 10.; 
6. úklid kostela proběhne v pátek 18. a v sobotu 19. 9.; 
7. na slavnost Ježíš Krista Krále v neděli 22. 11. bude po mši svaté 
setkání na faře; 
8. je třeba udělat zápisy do farní kroniky (poslední je z  r. 1999); 
9. na faře byla svépomocí částečně opravena střecha; 
10. farní zahrada - před faru by bylo vhodné vysázet květiny pro 
výzdobu kostela, bude třeba provést opravu kamenné zdi.

Modlitba za národ
 

(V čase převozu relikvie sv. Václava do Staré Boleslavi
v neděli 27. září večer se spojme s ostatními věřícími touto modlitbou)

 
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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