Svátost smí ení
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Prosinec 2009
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Ve v ech kostelích je mo né p ijmout svátost smí ení p ed ka dou m í svatou (s
ohledem na za átek bohoslu eb). Ke svátosti smí ení je t eba se p ipravit; ke zpytování sv domí poslou í nap . Kancionál.

Zpovídání p ed Vánocemi - v sobotu 19. prosince:
ernilov: 8.30 - 10.00 hod.
íbuz: 10.30 - 11.30 hod.

Prosinec v liturgickém roce

Váno ní bohoslu by

Doba adventní a váno ní

Slavnosti a svátky :
- úterý 8. prosince - slavnost Panny Marie, po até bez poskvrny prvotního
h íchu;
- pátek 25. prosince - slavnost Narození Pán ;
- sobota 26. prosince - svátek sv.
pána, prvomu edníka;
- ned le 27. prosince - svátek Svaté Rodiny Je e, Marie a Josefa;
- pond lí 28. prosince - svátek sv. Mlá átek, mu edník .

--Bohoslu by
ernilov:
v ned li v 8.30 hod.
ve st edu a v pátek v 17.00 hod. (krom 9., 25. a 30.12.)
první sobotu - 5.12. v 8.00 hod.
v úterý 8.12. v 17.00 hod.
ve tvrtek 24.12. ve 22.00 hod. lno ní
v pátek 25.12. v 8.30 hod.
v sobotu 26. 12. v 8.30 hod. - titulární slavnost kostela
ve tvrtek 31.12. v 17.00 hod.

Lib ice:
ka dou sobotu v 17.00 hod. (krom 26.12.)
v pátek 25.12. ve 14.00 hod.

íbuz:
v ned li v 10.00 hod.
ve tvrtek 24.12. v 16.00 hod. lno ní
v pátek 25.12. v 10.00 hod.

Výrava:
v zim m e sv. nejsou
e sv. bude a v pond lí 29. b ezna 2010 v 18.00 hod.

(souhrn)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.12.

16.00 íbuz

22.00 ernilov

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.12. Narození Pán

8.30 ernilov

10.00 íbuz

14.00 Lib ice

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.12. Sv.

8.30 ernilov

pána

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.12. Svaté Rodiny

8.30 ernilov

10.00 íbuz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.12.

17.00 ernilov

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1.

8.30 ernilov

Matky Bo í

10.00 íbuz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasv cené svátky
Slavnost Narození Pán 25. prosince a slavnost Matky Bo í, Panny Marie 1. ledna
jsou zasv cenými svátky.
Z církevních p ikázání: O ned lích a zasv cených svátcích se ú astnit m e svaté
a zachovat sváte ní klid.

Z diecéze a farností
Sbírka na poji

ní

ech církevních objekt prob hne v celé diecézi v ned li

7. prosince.

íbuz
Váno ní koncert - v sobotu 26. prosince v 17.00 hod. v kostele sv. Václava.
Obnova man elských slib - v ned li 27. prosince i m i sv.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kné pro ití adventní doby
a po ehnané váno ní svátky !
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ímskokatolická farnost, 503 43 ernilov 1,
tel.: 731 604 603,
Farní zpravodaj (na ka dý m síc) - pro vnit ní pot ebu farností.

e-mail: rk.farnost@cernilov.cz
www.farnostcernilov.cz

