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Maria na svět přichází,
denice Boží vychází,
radujme se, radujme se!
Vyjde slunce z vysokosti,
zažene hříchů temnosti,
veselme se, veselme se!

To je ten žebřík nebeský,
kterým sejde král andělský,
radujme se, radujme se!
To je brána, kterou projde
Mesiáš, když na svět přijde,
veselme se, veselme se!

Ta, jež se dnes narodila,
z dávna přislíbená byla,
radujme se, radujme se!
Ta má Matkou Boží býti,
Spasitele nám zploditi,
veselme se, veselme se!

Její svaté narození
má nám býti k potěšení,
radujme se, radujme se!
Veselým hlasem zpívejme,
Matičku Boží vítejme,
veselme se, veselme se!

(hymnus Denní modlitby církve
ze svátku narození Panny Marie)

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 29. září - svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.
–

Bohoslužby
Černilov:
v neděli v 8.30 hod.
(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.
(27. 9. slavnost sv. Václava, patrona kostela;
slavnost Výročí posvěcení kostela bude 4. 10.)

Libřice:
v sobotu v 18.00 hod.
(26. 9. - slavnost patrona kostela sv. Michaela, archanděla;
slavnost Výročí posvěcení kostela bude 3. 10.)

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.
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 Božího slova
Láska ať je bez přetvářky.
Mějte v ošklivosti zlo, přidržujte se dobra.
V bratrské lásce se navzájem mějte srdečně rádi,
v uctivosti předcházejte jeden druhého.
V horlivosti neochabujte,
duchem buďte horliví, služte Pánu,
v naději se radujte, v soužení buďte trpěliví,
v modlitbě vytrvalí.
(Řím 12, 9-12)

Z diecéze a farností
Sbírka na bohoslovce
z neděle 16. srpna:
Černilov - 3.400 Kč, Číbuz - 1.940 Kč, Libřice - 790 Kč.
V neděli 13. září bude možné přispět do mimořádné „dveřní“ sbírky na
pomoc křesťanům ve Svaté zemi – do pokladničky u vchodu.

Sbírka na církevní školy
bude v neděli 20. září; sbírka je určena na podporu církevního školství
v královéhradecké diecézi (školy mateřské, základní, umělecká, gymnázia). Diecézní stránky: www.bihk.cz

Odevzdávám se ti, přijímám tě...
- třídílný praktický seminář na porozumění společné plodnosti manželů;
moderní, spolehlivá, zdravotně nezávadná symptotermální metoda; 9.,
16. a 23. 9. vždy od 17 do 19.45 hod v Novém Adalbertinu; přihlášky do
6. 9., pořádá Centrum pro rodinu Biskupství královéhradeckého.

Svatováclavský koncert
se bude konat v neděli 27. září v 18.00 hod. v kostele sv. Václava v Číbuzi.

Národní svatováclavská pouť - Stará Boleslav 27. - 28. září.

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 za mír
Bože,
ty jsi zdroj dokonalého pokoje.
Prosíme tě za mír pro celý svět,
pro všechny národy a pro celé lidstvo.
Dej nám sílu překonávat zlo dobrem,
odpouštět a šířit pokoj,
abychom se směli nazývat tvými dětmi
a svět aby se proměnil
ve tvé království míru a pokoje.
Amen.
(Kancionál, č. 035)
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