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Ještě než vzpjal se první chrám,
nad vrchy české země,
ještě než pokoj vešel k nám
a zvon se ozval temně,
ty první poslechlas
horoucí Kristův hlas
z úst kněze Metoděje.
Nedopusť, svatá Ludmilo,
co lidská zloba chystá,
aby zde někdy skončilo
to zvěstování Krista.
Tvůj život i tvůj skon
kéž znějí nám jak zvon
chval Božích každodenně.
(z hymnu DMC – památka sv. Ludmily)

Září v liturgickém roce
liturgické mezidobí

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

Bohoslužby
Černilov:
v neděli v 8.30 hod.
(v neděli 25. 9. - slavnost Výročí posvěcení kostela)
ve středu a v pátek v 18.00 hod.
první sobotu - 3. 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 26. 9. v 18.00 hod.

Smržov:
mše sv. u kapličky bude
na svátek Narození Panny Marie
ve čtvrtek 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
Láska ať je bez přetvářky. Mějte v ošklivosti zlo, přidržujte se
dobra. V bratrské lásce se navzájem mějte srdečně rádi …
v naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě
vytrvalí … Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Usilujte o dobro
pro všechny lidi …
Nedopusť, aby tě zlo přemohlo, nýbrž přemáhej zlo dobrem.
(Řím 12,9-21)

Z diecéze a farností
Diecézní pouť
k bráně Božího milosrdenství a diecézní katechetické setkání na Hoře
Matky Boží v Králíkách – v sobotu 17. září 2016;
informace na: www.klasterkraliky.cz .

Sbírka na církevní školy
(mateřská škola v Kutné Hoře, základní škola v Borohrádku, ZŠ a MŠ v
Hradci Králové a gymnázia v Kutné Hoře, ve Skutči a v Hradci Králové)
bude v neděli 18. září 2016.

Číbuz
Svatováclavský koncert v kostele sv. Václava se bude konat v úterý 27.
září; začátek v 18.00 hod., na programu skladby B. M. Černohorského,
A. Dvořáka, Ch. Nortona a dalších; účinkují: Martin Strejc (varhany),
Petr Strejc (housle), Lucie Strejcová (zpěv), Žesťový kvartet ZUŠ
Střezina, chrámový sbor, Petr Polehla (mluvené slovo - sv. Radim);
vstupné dobrovolné.

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

Číbuz
V neděli 31. července po mši sv. jednala ekonomická rada: na základě
nabídek na pronájem církevních pozemků ER rozhodla pronajmout tyto
pozemky dosavadním nájemcům s tím, že by se pachtovné mělo blížit
nejvyšší nabídce; všem budou zaslány dopisy.

Černilov
V pondělí 1. srpna se konalo ustavující zasedání ekonomické rady.
Členy ER jsou tuto farníci: Jaroslav Kudrnáč (za pastorační radu),
Milada Bortlíková, Lucie Javůrková, Petr Staša a Vojtěch Šůstek. ER se
zabývala: oprava střechy kostela, potřebné opravy na faře; hospodaření
farnosti v minulých letech, farní den, koberec do kostela a jiné.

Kostel v Černilově
Od 8. srpna probíhá oprava střechy kostela sv. Štěpána; opravu provádí
firma B+L Střechy z Černilova. Správce farnosti děkuje všem, kdo
doposud přispěli na tuto opravu.

Kostel v Číbuzi
V druhé polovině srpna započala stavbou lešení druhá etapa opravy
věže kostela sv. Václava, oplechování bude provedeno v měsíci září.
Celkovou opravu věže a střechy kostela provádí firma H&B delta ze
Vsetína.

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.
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