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28. září - slavnost sv. Václava,
mučedníka,
hlavního patrona českého národa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svatý Václave, kníže náš,
věrný zástupce náš,
k tobě Čechové voláme,
pomoci žádáme.
Svatý náš orodovníku,
Boží milovníku,
oroduj za svou milou vlast,
odvrať všelikou strast.
Jediné máme doufání
v tvé orodování,
lid, jejž jsi chránil na zemi,
chraň teď, když jsi v nebi.
(z hymnu DMC)

Září v liturgickém roce
liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky:
- sobota 14. září - svátek Povýšení svatého kříže;
- sobota 21. září - svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty;
- sobota 28. září - slavnost sv. Václava, mučedníka.
–

Bohoslužby
Černilov:
v neděli v 8.30 hod.
(22. 9. - slavnost Výročí posvěcení kostela)
ve středu a v pátek (kromě 27. 9.) v 18.00 hod.
první sobotu - 7. 9. v 8.00 hod.
v sobotu 28. 9. v 8.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.
(29. 9. slavnost Výročí posvěcení kostela)

Libřice:
v sobotu v 18.00 hod.
(28. 9. - slavnost sv. Václava;
slavnost Výročí posvěcení kostela se letos nebude liturgicky slavit)

Výrava:
poslední pondělí v měsíci

v pondělí 30. 9. v 18.00 hod.

Smržov:
mše sv. u kapličky bude
v neděli 8. 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.
Zde nalezneme informace o samotné svátosti, jejích částech a liturgii;
zpytování svědomí pro dospělé a zrcadlo svědomí - podle Desatera, - k
prohloubení duchovního života; zpytování svědomí pro mladší děti a
zpytování svědomí pro starší děti a dospívající.

Z diecéze a farností
Sbírka na církevní školy
bude v neděli 15. září 2019; sbírka je určena na podporu církevního
školství v královéhradecké diecézi. Diecézní stránky: www.bihk.cz

Svatováclavský koncert
se bude konat v pátek 27. září v kostele sv. Václava v Číbuzi; na závěr
bude setkání s postavami z naší historie v programu, který připravili
farníci (děti i dospělí) v rámci květnové akce Noc kostelů.

Národní svatováclavská pouť
- poutní mše svatá na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi v sobotu
28. září v 10.00 hod.; celebrant - apoštolský nuncius v České republice
Mons. Charles Daniel Balvo;
informace na: www.apha.cz/narodni-svatovaclavska-pout
www.brandysko.cz/narodni-svatovaclavska-pout/d-51607

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
k Mimořádnému misijnímu měsíci
říjnu 2019
vyhlášenému papežem Františkem
k připomenutí si vlastní misijní zodpovědnosti

Nebeský Otče,
když Tvůj jednorozený Syn
Ježíš Kristus vstal z mrtvých,
pověřil své následovníky
„jděte a učte všechny národy“.
I nám připomínáš,
že skrze svůj křest
máme účast na poslání církve.
Posiluj nás dary Ducha svatého,
abychom byli odvážnými
a horlivými svědky evagelia tak,
aby poslání svěřené církvi,
mohlo najít nové a účinné nástroje,
které světu přinášejí život a světlo.
Pomoz nám umožnit všem národům
zažít spasitelnou lásku
a milosrdenství Ježíše Krista,
který žije a kraluje
v jednotě Ducha svatého
po všechny věky věků.
Amen.

Z Božího slova
Nikomu neodplácejte zlým za zlé.
Usilujte o dobro pro všechny lidi.
Jak je to jen možné - pokud záleží na vás - žijte v pokoji se všemi lidmi.
(Řím 12,17-18)
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