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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.

                              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.                  

        (z hymnu DMC na slavnost sv. Václava)

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. 
(23. 9. - slavnost Výročí posvěcení kostela)

ve středu a v pátek v 18.00 hod.
první sobotu - 1. 9. v 8.00 hod.

v sobotu 8.9. v 8.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

(30. 9. slavnost Výročí posvěcení kostela)

Libřice:
v sobotu v 18.00 hod.

(30. 9. slavnost Výročí posvěcení kostela)

Výrava:
poslední pondělí v měsíci

v pondělí 24. 9. v 18.00 hod.

Smržov:
mše sv. u kapličky bude 

v neděli 9. 9. v 15.00 hod. -
- slavnost Výročí posvěcení kaple

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

Z Božího slova

  Boj se Boha a zachovávej jeho přikázání,
  neboť to je povinností každého člověka.
  Vždyť Bůh přivede k soudu všechny skutky člověka,
  vše, co je skryté, ať je to dobré nebo zlé.

(Kazatel 12,13-14, Jeruzalémská bible)



Z diecéze a farností

Sbírka na církevní školy
bude v neděli  2.  září  2018;  sbírka je  určena na podporu církevního 
školství v královéhradecké diecézi.
Diecézní stránky: www.bihk.cz 

Královéhradecký kraj
zve na přednášku pro veřejnost Naděje na konci cesty 17. září od 18.00 
hod. - sál zastupitelstva, Krajský úřad, Pivovarské nám. 1245, Hradec 
Králové.  Přednáší  Jana  Sieberová,  zakladatelka  domácí  hospicové 
péče v Hořicích. Přednáška se zaměří na etické a praktické otázky v 
období  umírání  a  smrti,  fáze vyrovnávání  se s  realitou  nevyléčitelné 
nemoci. 
Informace na: etika.kr-kralovehradecky.cz 

Hradubické derby
Královéhradecký  vikariát  zve  všechny  mladé  na  Hradubické  derby  - 
sportovní  klání  mezi  vikariáty  Hradec  Králové  a  Pardubice,  které  se 
bude konat dne 22. září 2018 od 14 hodin u Selesiánů v Pardubicích. 
https://www.facebook.com/events/220092408787579/

Kněžské svěcení
- v sobotu  22. září v 9.30 hod. v katedrále v Hradci Králové; svěceni 
budou  Jan  Lukeš  a  Petr  Vtípil,  světitelem  Mons.  Jan  Vokál,  biskup 
královéhradecký; www.bihk.cz  .

Svatováclavský koncert 
v kostele sv. Václava v Číbuzi se bude konat ve čtvrtek 27. září v 18.00 
hod.;  na programu Beatles, Cohen, Gounod,...,  účinkují  Zbyněk Drda 
(zpěv),  Antonín  Pevala  (kytara),  Lucie  Houdková  (trombón),  Petr 
Polehla (mluvené slovo).

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

–
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Modlitba 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. 

----------------------------
MODLITBA (ze slavnosti sv. Václava):

Všemohoucí, věčný Bože, 
dej, ať po vzoru svatého mučedníka Václava 

žijeme moudře a spravedlivě, 
ať statečně usilujeme o to, 

co slouží k nastolení tvého pokoje, 
a přemáháme zlo dobrem. 

Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého 

žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen.
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