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Prosinec 2017
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Advent 
- očekávání a příprava na příchod Ježíše Krista:

příprava na oslavu jeho prvního příchodu, 
který slavíme o Vánocích,

a příprava (celoživotní) na jeho druhý příchod 
ve slávě - na konci časů. 

Modlitba:
Dopřáváš nám, Bože, abychom každý rok s radostí očekávali slavnost 
našeho vykoupení  a  vítali  tvého Syna jako Vykupitele  všeho lidstva; 
pomáhej nám, ať věrně plníme tvou vůli, abychom se nemuseli bát, až 
ho uvidíme přicházet jako soudce. Neboť on s tebou v jednotě Ducha 
svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 

V tom se ukázala Boží láska k nám,
že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, 

abychom měli život skrze něho.
(1 Jan 4,9)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prosinec v liturgickém roce
adventní a vánoční doba

Slavnosti a svátky:
- pátek 8. prosince - slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny

  prvotního hříchu;
- pondělí 25. prosince - slavnost Narození Páně;
- úterý 26. prosince - svátek (slavnost) sv. Štěpána, prvomučedníka;
- středa 27. prosince - svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty;
- čtvrtek 28. prosince - svátek svatých Mláďátek, mučedníků;
- neděle 31. 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.
první sobotu - 2.12. v 8.00 hod.

v neděli 24.12. ve 22.00 hod. (půlnoční)
v pondělí 25.12. v 8.30 hod.
v úterý 26.12. v 8.30 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod. (kromě 24.12.)

v neděli 24.12. ráno v 7.30 hod.
v neděli 24.12. v 16.00 hod. (půlnoční)

Libřice:
v sobotu v 17.00 hod.

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

Výrava:
(poslední pondělí v měsíci)

v pondělí 25.12. - v 17.00 hod.
(v lednu a únoru mše sv. nebudou,

až v pondělí 26. března 2018 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 23. prosince v Černilově od 9.00 hod. do 11.00 hod.



Vánoční     bohoslužby  
(souhrn)

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

Po  25.12.   Narození Páně      8.30 Černilov      10.00 Číbuz   14.00 Libřice
 17.00 Výrava

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

Út  26.12.     sv. Štěpána          8.30 Černilov -  titulární slavnost         
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

St  27.12.     sv. Jana              17.00 Černilov                      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pá  29.12.            17.00 Černilov     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

So  30.12.         17.00 Libřice 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ne 31.12.      Sv. Rodiny        8.30 Černilov          10.00 Číbuz      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po     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
Sbírka na pojištění diecéze
konaná v neděli 12. listopadu:
Černilov – 2.850,- Kč, Číbuz – 1.236,- Kč, Libřice – 650,- Kč.

Černilov
V neděli 10. prosince v 15.00 hod. se uskuteční v kostele sv. Štěpána 
adventní  koncert  souboru  Lesní  rohy  Hradec  Králové;  pořádá  Obec 
Černilov, vstupné dobrovolné.

Číbuz
V úterý 26. prosince v 17.00 hod. bude v kostele sv. Václava vánoční 
koncert. Účinkovat bude Žesťové kvinteto Komorní filharmonie Pardubi-
ce, hostem bude houslistka Lucie Benešová. 

Kdy jsou Vánoce?
(k zamyšlení)

  Když se ráno probudíš s touhou milovat Pána a v něm všechny lidi 
      - v ten den jsou Vánoce.



  Když máš snahu podat ruku tomu, kdo tě urazil 
      - tehdy jsou Vánoce.
  Když dokážeš přijmout od jiných laskavé slovo, úsměv, porozumění 
      - v té chvíli začínají Vánoce.
  Kdykoli máš snahu druhému odpustit 
      - tehdy přicházejí Vánoce.
  Když dokážeš zapomínat na sebe a myslet více na druhé 
      - slavíš Vánoce.
  Když si najdeš čas vyslechnout druhé 
      - slavíš v duši Vánoce.
  Když ulehčíš námaze bližního, věnuješ mu pozornost 
      - těš se, máš v duši Vánoce.
  Kdykoli poslechneš volání Pána, který tě volá pomoci trpícím,
      nemocným a opuštěným 
      - potom jásej radostí, protože už žiješ Vánoce.
  Když se včas vzpamatuješ, abys zadržel nevlídné slovo, nepříjemnou
      poznámku 
      - děkuj za Vánoce ve svém srdci.
  Když se zřekneš své vůle, svého názoru 
      - najdeš Dítě zavinuté do plének a jeho Matku - prožíváš s nimi
      Vánoce.
  Když řekneš Pánovi ochotné, velkodušné ANO 
      - tehdy strhuješ na zem nebe a nejúčinněji pracuješ, aby nastaly v
      celém světě Vánoce.
  Když svým životem, svými skutky zpíváš „Sláva na výsostech Bohu“ 
      - tehdy trvají ve tvém srdci Vánoce.

  Jestli jsi však k tomuto světu lhostejný, myslíš jen na své zájmy 
      - Vánoce od tebe odešly, není ve tvém srdci místo pro Ježíše,
      nenarodí se v něm. Maria a Josef musejí hledat místo jinde, 
      ale kde? ...

  Když je přijmeme, Vánoce budou pro nás nejen nejkrásnější dny roku,
      ale trvalou součástí našeho života, jejichž obsah budeme moci
      prožívat a v praxi naplňovat po celý rok.

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Pěkné prožití adventní doby
 a požehnané vánoční svátky!

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
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