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          Hlásej, písni veselá:
          Chvála budiž vzdána
          Marii, že přijala
          vůli svého Pána.                        

   Hlásej, dávné proroctví,
   hlásej lidu všemu,
   zvěst o Boží pomoci
   lidstvu zbloudilému.

          Hlásej, zvěsti Janova,
          z krajů od Jordánu:
          Přímé cesty v srdce svá
          připravujte Pánu.

   Hlásej, dobo adventní,
   Boží výzvu k smíru,
   ať v nás lásku rozhojní,
   naději a víru.                (hymnus DMC)

Prosinec v liturgickém roce
adventní a vánoční doba

Slavnosti a svátky:

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

- sobota 24. prosince - Štědrý den;
- neděle 25. prosince - slavnost Narození Páně;
- pondělí 26. prosince - svátek (slavnost) sv. Štěpána, prvomučedníka;
- úterý 27. prosince - svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty;
- středa 28. prosince - svátek svatých Mláďátek, mučedníků;
- pátek 30. 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 7.12.)
první sobotu - 3.12. v 8.00 hod.

ve čtvrtek 8.12. v 17.00 hod.
v sobotu 24.12. ve 22.00 hod.
v pondělí 26.12. v 8.30 hod.
v sobotu 31.12. v 17.00 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

v sobotu 24.12. v 16.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 17.00 hod. (kromě 24. a 31.12.)

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

Výrava:
(poslední pondělí v měsíci)

v pondělí 26.12. - v 17.00 hod.
(v lednu a únoru mše sv. nebudou,

až v pondělí 27. března 2017 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 17. prosince v Černilově od 8.00 hod. do 11.00 hod.



Vánoční     bohoslužby  
(souhrn)

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

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

Po  26.12.   Sv. Štěpána            8.30 Černilov -  titulární slavnost      17.00 Výrava 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

St  28.12.    sv. Mláďátek      17.00 Černilov                      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pá  30.12.   Svaté Rodiny      17.00 Černilov     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Ne    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 povinnou účastí na mši svaté 
a zachováním svátečního klidu. 

Z diecéze a farností
Číbuz
V neděli 27. prosince po mši svaté proběhlo setkání farníků na faře s 
občerstvením; přítomní se také seznámili s materiály, které byly uloženy 
do makovice nově opravené věže kostela. 

Černilov
V neděli  27.  prosince  se  uskutečnil  v  kostele  sv.  Štěpána  koncert 
pěveckého sdružení Cantus Jaroměř; pořádala Obec Černilov a Ulita 
Černilov.

Sbírka na pojištění diecéze
konaná v neděli 13. listopadu:
Černilov – 2.250,- Kč, Číbuz – 730,- Kč, Libřice – 750,- Kč.

Sbírka na Bibli
pro Českou biblickou společnost a České katolické biblické dílo - 
konaná 13. až 20. prosince:
Černilov – 1.130,- Kč, Číbuz – 470,- Kč, Libřice – 500,- Kč.

Číbuz
Vánoční  koncert  v  kostele  sv.  Václava  se  bude  konat  v  úterý  27. 
prosince v 17.30 hod; vstupné dobrovolné.



Vánoční Otčenáš
Kurt Rommel – z CMK

     Otče náš, jenž jsi na nebesích!
Tvým Synem je Ježíš, který je naším bratrem.
Ty jsi tedy naším Otcem.

     Posvěť se jméno tvé!
O Vánocích jsi řekl, jaké máš jméno: Láska.

     Přijď království tvé!
O Vánocích jsi ukázal,
jak máme mezi sebou jednat: s láskou.

     Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi!
O Vánocích jsi učinil to, co chceš i od nás:
projevil jsi nám lásku
a řekl jsi nám, co máme dělat my:
navzájem si projevovat lásku.

     Chléb náš vezdejší dej nám dnes!
Naším každodenním chlebem je tvá láska.
Z tvé lásky žijeme.
Tvá láska je chlebem pro všechny lidi.
Mnoho lidí dostává tento chléb naším prostřednictvím.

     A odpusť nám naše viny
     jako i my odpouštíme našim viníkům!

O Vánocích jsi nám umožnil říci:
„Narodil se nám Spasitel!“  Děkujeme ti za to.

     A neuveď nás v pokušení!
O Vánocích jsi na nás zvolal:
„Zvěstuji vám velikou radost!“  Děkujeme ti za to.

     Ale zbav nás od zlého!
O Vánocích jsi nám dokázal:
„Světlo svítí ve tmě!“  Děkujeme ti za to.

     Neboť tvé je království i moc
     i sláva na věky věků.

Tvá je čest a sláva a pokoj
v nebi i na zemi,
neboť máš ve všech lidech svoje zalíbení. 

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Pěkné prožití adventní doby
 a požehnané vánoční svátky!

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
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