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Září v liturgickém roce
liturgické mezidobí

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

Z diecéze a farností
Číbuz
16. 8. začala opravy střechy kostela sv. Václava. Bylo zjištěno značné 
poškození dřevěných částí konstrukce. Poškozená je i klenba (dřevěná) 
nad presbytářem (nutný odborný průzkum, oprava v příštích letech).

Sbírka na církevní školy
bude v neděli 17. září 2016.

Svatováclavský koncert 
v  kostele  sv.  Václava  v  Číbuzi  se  bude  konat  ve  středu  27.  září; 
informace na palátu, dobrovolný příspěvek na opravu kostela.

Svatováclavská pouť
- putování z Prahy do Staré Boleslavi ve čtvrtek 28. 9.; odjezd do Prahy 
ve středu 27. 9.

Národní svatováclavská pouť
-  ve čtvrtek  28. září v  10.00 hod.  poutní  mše svatá na Mariánském 
náměstí ve Staré Boleslavi; hlavním celebrantem bude Mons. František 
Václav Lobkowicz OPraem, kazatelem kardinál Dominik Duka OP; další 
informace na: www.apha.cz/narodni-svatovaclavska-pout .

http://www.apha.cz/narodni-svatovaclavska-pout


Bohoslužby

Černilov:
v neděli v 8.30 hod. 

(v neděli 24. 9. - slavnost Výročí posvěcení kostela)
ve středu a v pátek v 18.00 hod. (kromě 8. a 27. 9.)

první sobotu - 2. 9. v 8.00 hod.
ve čtvrtek 28. 9. v 18.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 18.00 hod.

(30. 9. slavnost Výročí posvěcení kostela)

Výrava:
poslední pondělí v měsíci

v pondělí 25. 9. v 18.00 hod.

Smržov:
mše sv. u kapličky bude 

na svátek Narození Panny Marie
v pátek 8. 9. v 16.30 hod.

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

Zasvěcení světa 
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

(Svatý otec Jan Pavel II., 1984) 

„Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko!“
Matko lidí a národů, ty, která znáš všechny jejich bolesti a 

naděje, ty, která mateřsky zakoušíš všechny boje mezi dobrem a 
zlem, mezi  světlem a temnotami,  které otřásají  dnešním světem, 



přijmi naše volání, jímž se z vnuknutí Ducha svatého obracíme k 
tvému Srdci a obejmi jako milující Matka a Služebnice tento náš 
svět,  který  ti  svěřujeme a  zasvěcujeme,  hluboce  znepokojeni  o 
pozemský i věčný osud lidí a národů.

Zvláštním způsobem ti „svěřujeme a zasvěcujeme“ ty lidi a 
národy, kteří toho mají nejvíc zapotřebí.

„Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko!“
Nepohrdej  prosbami  nás,  kteří  jsme  se  ocitli  v  těžké 

zkoušce! Nepohrdej!
„Vždyť Bůh tak miloval svět, že dal svého Jednorozeného 

Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný 
život“ (Jan 3,16).

A  právě  tato  láska  přiměla  Božího  Syna,  aby  se  nám 
zasvětil: „Pro ně zasvěcuji sebe sama, aby i oni byli skutečně 
posvěceni“ (Jan 17,19).

V síle tohoto zasvěcení jsou všichni Jeho učedníci povoláni, 
aby usilovali o spásu světa a aby připojili něco ke Kristovu utrpení 
ve prospěch jeho Těla, jímž je Církev (srov. 2 Kor 12,15; Kol 1,24).

Před  tebou,  Matko  Kristova,  před  tvým  Neposkvrněným 
Srdcem  chci  se  dnes  společně  s  celou  Církví  spojit  s  naším 
Spasitelem v tomto Jeho zasvěcení pro svět a pro lidstvo, neboť 
toto  zasvěcení  má  v  jeho  Božském  Srdci  moc  dosáhnout 
odpuštění a smír.

Síla  tohoto  zasvěcení  trvá  po  všechny  časy  a  objímá 
všechny lidi, národy a státy a přemáhá každé zlo, jež duch temnot 
je s to zasadit do lidského srdce a do jeho dějin a jež skutečně 
zasadil i do našich časů.

Jak hluboce cítíme potřebu tohoto zasvěcení pro lidstvo a 
pro svět: pro současný svět ve spojení se samotným Kristem. Svět 
se totiž musí podílet skrze Církev na vykupitelském díle Kristově.

Jakou bolest nám působí vše to, co se v Církvi a v každém z 
nás vzpírá svatosti a zasvěcení.

Jakou bolest nám působí, že výzva k pokání, k obrácení a 
modlitbě nebyla přijata tak, jak tomu mělo být.

Jak  nás  bolí,  že  se  mnozí  jen  chladně  podílejí  na 
vykupitelském díle  Kristově.  Že se tak málo doplňuje na našem 
těle, co ještě zbývá z utrpení Kristova.

Ať  jsou požehnány všechny ty duše,  které jsou poslušny 
volání  Věčné  lásky.  Ať  jsou  požehnáni  ti,  kdo  den  co  den  s 



nevyčerpatelnou velkomyslností  přijímají  tvou výzvu,  ó Matko,  a 
činí to, co jim říká tvůj Ježíš a dávají církvi a světu tiché svědectví 
života v duchu evangelia. 

Buď požehnána nade vše ty,  Služebnice Pánova, která jsi 
nejdokonaleji poslechla Božího volání!

Buď  pozdravena  ty,  která  ses  bezvýhradně  spojila  s 
vykupitelským zasvěcením svého Syna!

Matko Církve!  Osvěcuj  Boží  lid  na cestách víry,  naděje  a 
lásky! Pomáhej nám žít v celé pravdě Kristova zasvěcení pro celou 
lidskou rodinu současného světa.

Když  ti,  ó  Matko,  nyní  svěřujeme  svět,  všechny  lidi  a 
všechny národy, svěřujeme ti i toto zasvěcení za svět a klademe je 
do tvého mateřského Srdce.

Ach,  Neposkvrněné Srdce!  Pomáhej  nám přemoci  hrozbu 
zla, které se tak často zakořeňuje v srdcích dnešních lidí a jež ve 
svých nedozírných následcích už tíží naše dny a zdá se zahradit 
cesty do budoucna.

Od hladu a války, vysvoboď nás!
Od nevypočitatelného sebezničení, od každé války, 
      vysvoboď nás!
Od hříchů proti lidskému životu už od jeho počátku, 
      vysvoboď nás“
Od nenávisti a pohrdání důstojností Božích dítek, 
      vysvoboď nás!
Od jakékoliv nespravedlnosti národní a mezinárodní,     
      vysvoboď nás!
Od lehkomyslného přestupování Božích přikázání,   
      vysvoboď nás!
Od hříchů proti Duchu svatému, vysvoboď nás! 
      Vysvoboď nás!
Přijmi, Matko Kristova, toto volání, plné utrpení všech lidí, 

plné utrpení celých společenství!
Kéž se znovu ukáže ve světových dějinách nekonečná moc 

milosrdné lásky!
Ta ať zastaví zlo! Ať přemění svědomí!
Ve  tvém Neposkvrněném Srdci  ať  se odhalí  pro  všechny 

světlo Naděje.     Amen.
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