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Budiž vděčně velebena,
Matko Boží, Maria,
kterás Bohem vyvolena
spasení nám zrodila.

Jako vonná růže krásná
přišlas na svět, Maria,
bys nám jako hvězda spásná
v cestu k nebi svítila.

Vypros nám, ó drahá Máti,
vypros milost, Maria,
aby krása podobná ti
v srdcích našich zářila.

Na pozemském putování
chraň nás hříchu, Maria,
aby v rajském radování
duše tebe spatřila.

         

                          (z hymnu DMC)

Září v liturgickém roce
liturgické mezidobí

Slavnosti a svátky:

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



Bohoslužby

Černilov:

v neděli v 8.30 hod. 
(26. 9. - slavnost Výročí posvěcení kostela)

ve středu (kromě 8. 9.) a v pátek  v 18.00 hod.
první sobotu - 4. 9. v 8.00 hod.

v úterý 28. 9. v 18.00 hod.

Číbuz:

v neděli v 10.00 hod.

Libřice:

v sobotu v 18.00 hod.

Výrava:
poslední pondělí v měsíci

v pondělí 27. 9. v 18.00 hod.

Smržov:

mše sv. u kapličky bude 
ve středu 8. 9. v 17.00 hod. -

- svátek Narození Panny Marie

--------
S účinností od 21. 8. 2021 diecézní biskup Mons. Jan Vokál

odvolává udělení dispenze

od osobní účasti na nedělní Mši svaté. 

--------
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  19. září 2021;  sbírka je určena na podporu církevního
školství  v  královéhradecké  diecézi  (ZŠ  v  Borohrádku,  gymnázium  v
Kutné Hoře, gymnázium, ZŠ, MŠ a ZUŠ v Hradci Králové, gymnázium
ve Skutči a MŠ v Kutné Hoře). 
Příspěvky a dary na církevní školství je možné též zasílat individuálně
na účet 1006010044/5500, variabilní symbol 111.
Diecézní stránky: www.bihk.c  z   . 

Národní svatoludmilská pouť - Tetín
- sobota 18. září 2021; 11.00 hod. – slavnostní bohoslužba celebrovaná
papežským legátem; bohatý odpolední program pro celé rodiny;
inf. na: www.apha.cz/1100-let-od-mucednicke-smrti-svate-ludmily ;
pojede autobus z Koclířova přes Hradec Králové; 
přihlášky na poutnik@bihk.cz .  

Svatováclavský koncert 
se bude konat v pondělí  27. září 2021 v kostele sv. Václava v Číbuzi;
účinkovat bude Královéhradecké kvarteto; dobrovolné příspěvky – na
opravu kostela.

Národní svatováclavská pouť
- poutní mše sv. ve Staré Boleslavi v úterý 28. září 2021 v 10.00 hod. -
slavnostní otevření rekonstruované baziliky sv. Václava; hlavním cele-
brantem bude kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský;
další informace na: www.  staraboleslav.com   .

Černilov – oprava varhan
V kostele Nalezení sv. Štěpána probíhá oprava varhan za finanční pod-
pory Nadace ČEZ a Obce Černilov. Opravu provádí Jiří Červenka z Ja-
kubovic.

Z Božího slova
Důvěřuj Hospodinu celým srdcem.
Poznávej ho na všech svých cestách.

(Přísloví 3,5a,6a)
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Modlitba z Kancionálu

034 – Za vlast

Bože  milosrdný,  prosíme  tě  za  naši  vlast,  za  mír,  rozkvět
a požehnání pro zemi, v níž žijeme, z níž jsme vzešli a kterou
milujeme. Dej moudrost všem, kteří vládnou, posiluj svědo-
mitost občanů, aby se v celé naší vlasti upevnila spravedlnost
a pokoj k blahu nás všech a k radosti tvé.

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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