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Advent
(z  lat.  adventus  = příchod)  -  začátek  liturgického  roku;  očekávání 
příchodu  Krista:  první  příchod  -  narození  Ježíše   v  Betlémě,  druhý 
příchod - ve slávě na konci časů. A dovolme, aby Pán mohl přicházet i 
nyní - do našeho vlastního života.

---
Je snadné stát se křesťanem vodou křtu.

Ale je těžké obléci nového člověka
a osvědčovat se denně jako křesťan.

Že jsem člověk, to pozná každý.
Ale že jsem křesťan,

to teprve každý musí poznat
podle mého života.

Pane, denně ke mně přicházej!
Abych denně tvůj advent prožíval s tebou!

(E. M. Kremer, Fermentum 1/2014)

Prosinec v liturgickém roce
adventní a vánoční doba

Slavnosti a svátky:
- pondělí 9. prosince - slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny

     prvotního hříchu;
- úterý 24. prosince - Štědrý den;
- středa 25. prosince - slavnost Narození Páně;
- čtvrtek 26. prosince - svátek/slavnost sv. Štěpána, prvomučedníka;
- pátek 27. prosince - svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty;
- sobota 28. prosince - svátek sv. Mláďátek, mučedníků;
- neděle 29. prosince - svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa;



Bohoslužby

Černilov:
v neděli v 8.30 hod.

ve středu a v pátek v 17.00 hod. (kromě 25. a 27.12)
první sobotu - 2.11. v 8.00 hod.

ve čtvrtek 26.12. v 8.30 hod.
v úterý 31.12. v 17.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

v úterý 24.12. v 16.00 hod.
ve středu 25.12. v 10.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 17.00 hod. 

ve středu 25.12. ve 14.00 hod.
(ve středu 1.1. ve 14.00 hod.)

Výrava:
(poslední pondělí v měsíci)

v pondělí 30.12. v 17.00 hod.
(v lednu a únoru mše sv. nebudou,

další mše sv. bude v pondělí 31. března v 18.00 hod.)

---
Svátost smíření

Svátost smíření je možné přijmout před každou mší svatou. K přípravě 
na tuto  svátost  je  vhodné  použít  např.  Kancionál  (zpovědní  zrcadlo, 
modlitby).

Zpovídání před Vánocemi:
v sobotu 21. prosince v Černilově od 8.30 hod. do 11.00 hod.

Adorace
V Černilově bývá obvykle na první pátek (po mši sv.).



Vánoční     bohoslužby  
(souhrn)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Út  24.12.        16.00 Číbuz          22.00 Černilov          
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

St   25.12.   Narození Páně      8.30 Černilov      10.00 Číbuz   14.00 Libřice
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čt  26.12.    Sv. Štěpána           8.30 Černilov -  titulární slavnost kostela        
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

So  28.12.        17.00 Libřice         
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ne  29.12.   Svaté Rodiny        8.30 Černilov      10.00 Číbuz                      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po  30.12.        17.00 Výrava     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Út  31.12.        17.00 Černilov - poděkování a prosba o Boží pomoc 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

St     1.1.      Matky Boží           8.30 Černilov       10.00 Číbuz           14.00 Libřice 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Slavnost Narození Páně (25.12) a slavnost Matky Boží,  Panny Marie 
(1.1)  jsou  zasvěcené  svátky s  účastí  na  mši  svaté  a  zachováním 
svátečního klidu.

Z diecéze a farností

Číbuz
Vánoční  koncert  v  kostele  sv.  Václava  se  uskuteční  ve  čtvrtek  26. 
prosince v 19.00 hod.

Zahájení jubilejního roku
- 1. ledna 2014 ve 14.00 hod. při mši sv. v katedrále Sv. Ducha v Hradci 
Králové. Biskup Mons. Jan Vokál vyhlásil příští rok, ve kterém uplyne 
350  let  od  založení  královéhradecké  diecéze,  diecézním  rokem 
povolání.
Pan  biskup  nás všechny ve svém pastýřském listě  vybízí,  abychom 
adventní  dobu  využili  jako  přípravu  na  jubilejní  rok  s  následujícími 
tématy k meditaci:

- 1. neděle: Ježíš neřekl „Jdi“, ale „Jděte“. Jsme povoláni společně.
    (Svatý otec František, homilie na závěr Světových dní mládeže v Riu de Janeiru, červenec 2013)
- 2. neděle: Když vás vyzývám, abyste se stali svatými, žádám po 
                   vás abyste se nespokojovali s druhořadými volbami.

           (Svatý otec Benedikt XVI., k mladým, Londýn, září 2010)



- 3. neděle: Maria je velká právě proto, že nechce udělat velkou 
        sebe, nýbrž Boha.  (Encyklika Deus caritas est,41)

- 4. neděle: Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou 
        manželku Marii.  (Mt 1,20)

Vánoční modlitba
(z BTM)

Drahý Pane,
v tomto čase dávání a přijímání
snadno přehlédneme dary,
které nám dáváš Ty.
Děkujeme Ti za místo, kde můžeme bydlet,
za oděv, jídlo a všechny dobré věci,
které nám denně opatřuješ.
Děkujeme Ti za lidi,
které máme kolem sebe a kteří nás milují.
Děkujeme Ti, 
že zůstáváš s námi v nesnázích života
a táhneš nás blíž k sobě.
Děkujeme Ti za pokoj, který dáváš jedině Ty.
Pane, nejvíce děkujeme za to, 
že ses narodil pro naši záchranu.
Děkujeme také,
že naše budoucnost je ve Tvých rukou.
Děkujeme Ti,
že jsi nadějí pro každého z nás.

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Pěkné prožití adventní doby
 a požehnané vánoční svátky 

všem farníkům 
přeje

Stanislav Jílek, děkan
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
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