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Bohoslužby

Černilov:
v neděli v 8.30 hod. 

ve středu a v pátek v 17.00 hod. (kromě 25.12.)
první sobotu - 5.12. v 8.00 hod.

v úterý 8.12. v 17.00 hod.
ve středu 24.12. ve 22.00 hod.

ve pátek 25.12. v 8.30 hod.
v sobotu 26.12. v 8.30 hod.

ve čtvrtek 31.12. v 17.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

ve čtvrtek 24.12. v 16.00 hod.
ve pátek 25.12. v 10.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 17.00 hod.

v pátek 25.12. ve 14.00 hod.
(v pátek 1.1. ve 14.00 hod.)

Výrava:
(poslední pondělí v měsíci)

v pondělí 28.12. - v 17.00 hod.
(v lednu a únoru mše sv. nebudou,

až v pondělí 28. března v 18.00 hod.)  



Svátost smíření
Svátost smíření je možné přijmout před každou mší svatou. K přípravě 
na tuto svátost poslouží např. Kancionál.

Zpovídání před Vánocemi:
v sobotu 19. prosince v Černilově od 8.00 hod. do 11.00 hod.

Vánoční     bohoslužby  
(souhrn)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čt  24.12.    „půlnoční“ mše         16.00 Číbuz         22.00 Černilov          
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

So  26.12.   Sv. Štěpána           8.30 Černilov -  titulární slavnost       17.00 Libřice 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ne  27.12.   Svaté Rodiny      8.30 Černilov     10.00 Číbuz                      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po  28.12.   sv. Mláďátek      17.00 Výrava     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

St  30.12.         17.00 Černilov
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

Slavnost Narození Páně (25. prosince) a slavnost Matky Boží, Panny 
Marie  (1.  ledna)  jsou  zasvěcené  svátky s  účastí  na  mši  svaté  a 
zachováním svátečního klidu. 

Prosinec v liturgickém roce
adventní a vánoční doba

Slavnosti a svátky:

- úterý 8. prosince - slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny
 prvotního hříchu;

- čtvrtek 24. prosince - Štědrý den;
- pátek 25. prosince - slavnost Narození Páně;
- sobota 26. prosince - svátek (slavnost) sv. Štěpána, prvomučedníka.
- neděle 27. prosince - svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa;
- pondělí 28. prosince - svátek sv. Mláďátek, mučedníků.



Modlitba papeže Františka 
pro Svatý rok milosrdenství

Pane Ježíši Kriste,
učil jsi nás být milosrdnými,
jako je milosrdný nebeský Otec,
a řekl jsi nám, že kdo vidí tebe, vidí Otce. 
Ukaž nám svou tvář a budeme spaseni. 
Tvůj láskyplný pohled
osvobodil Zachea a Matouše z otročení penězům, 
cizoložnici a Marii Magdalénu 
od hledání štěstí jen ve stvořených věcech,
přiměl Petra plakat, když tě zradil,
a zaručil kajícímu zločinci ráj. 
Dej, ať každý z nás 
slyší tvá slova určená samařské ženě, 
jako bys je říkal nám: 
„Kdybys tak znala Boží dar!“ 
Ty jsi viditelnou tváří neviditelného Otce, 
Boha, který projevuje svou všemohoucnost 
nejvíce odpouštěním a milosrdenstvím: 
dej, ať je církev pro svět tvou viditelnou tváří,
tváří svého Pána, vzkříšeného a oslaveného. 
Tys chtěl, aby také tvoji služebníci 
byli podrobeni slabosti, 
a tak mohli soucítit s těmi, 
kdo se potýkají s nevědomostí a omylem: 
dej, ať každý, kdo se s jediným z nich setká, 
zakusí, že ho Bůh očekává, miluje a odpouští mu. 
Sešli svého Ducha 
a posvěť nás všechny jeho pomazáním,
aby se Svatý rok milosrdenství 
stal rokem Hospodinovy milosti 
a aby tvá církev s obnoveným nadšením 
mohla přinášet radostnou zvěst chudým, 
vyhlásit svobodu zajatým a zdeptaným 
a navrátit zrak slepým. 
Na přímluvu Panny Marie, Matky milosrdenství,
o to prosíme tebe, jenž žiješ a kraluješ 
s Otcem a Duchem Svatým na věky věků. 
Amen. 



Z diecéze a farností

Svatý rok milosrdenství
V úterý 8.  prosince 2015 bude v katolické církvi  zahájen mimořádný 
Svatý rok milosrdenství. Papež František bude v tento den slavit mši 
svatou na Svatopetrském náměstí, během níž otevře Svatou bránu.
Následující neděli 13. prosince 2015 se otevře Svatá brána v bazilice 
sv. Jana v Lateránu a potom i v ostatních papežských bazilikách.
Vůbec poprvé v dějinách budou tuto neděli Svaté brány, nazývané také 
Branami milosrdenství, otevřeny v katedrálách nebo jiných významných 
kostelech po celém světě.  www.cirkev.cz
V neděli 13. prosince v 15.00 hod. bude při mši sv. slavnostně otevřena 
brána milosrdenství v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové.
Ve Svatém roce milosrdenství bude možné se v naší diecézi zapojit do 
aktivity putovní ikony Božího milosrdenství (obdoba putovních svatyněk 
schönstattského hnutí).

Sbírka na pojištění diecéze
konaná v neděli 15. listopadu:
Černilov – 1.800,- Kč, Číbuz – 1.074,- Kč, Libřice – 500,- Kč.

Bohoslužby
Informace o bohoslužbách ve vánoční době v celé diecézi bude možné 
najít na internetových stránkách biskupství www.bihk.cz .

Číbuz
Vánoční  koncert  v  kostele  sv.  Václava  se bude  konat  v  pondělí  28. 
prosince v 17.30 hod; vstupné dobrovolné.

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Pěkné prožití adventní doby
 a požehnané vánoční svátky 

všem farníkům 
přeje

Stanislav Jílek, děkan
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
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