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Prosinec 2021
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Blíží se k nám doba smilování,
od jordánských břehů zní volání:
„Čiňte, lidé, z hříchů svých pokání.“

Je to mocný hlas Křtitele Jana,
jemuž Bohem ta úloha dána,
aby předchůdcem byl Krista Pána.

Volá: „Cesty křivé urovnejte,
údolí vyplňte, hory snižte,
obraťte se, mějte srdce čisté.

Neboť za mnou Kristus má přijíti,
jemuž nemohu já roven býti,
ten vás bude Duchem Svatým křtíti.“

Přijď již, milý Kriste, a buď s námi,
proměň srdce naše ve své chrámy,
přijď, Pane náš, smiluj se nad námi.

     (DMC – hymnus pro adventní dobu)

Prosinec v liturgickém roce
adventní a vánoční doba

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

   prvotního hříchu;
- sobota 25. prosince - slavnost Narození Páně;
-  neděle 26. prosince: - slavnost  sv. Štěpána, prvomučedníka (Černi-

lov) / svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa (Číbuz);
- pondělí 27. prosince - svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty;
- úterý 28. prosince - svátek svatých Mláďátek, mučedníků;
- čtvrtek 30. prosince - svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
                                                           (Černilov).



Bohoslužby

Černilov:

v neděli v 8.30 hod. 
ve středu (kromě 29. 12.) a v pátek (kromě 24. 12.) v 17.00 hod.

první sobotu – 4. 12. v 8.00 hod.
v pátek 24. 12. ve 22.00 hod. (půlnoční)

v sobotu 25. 12. v 8.30 hod.

Číbuz:

v neděli v 10.00 hod.
v pátek 24. 12. v 16.00 hod. (půlnoční)

v sobotu 25. 12. v 10.00 hod.

Libřice:

v sobotu v 17.00 hod.

Výrava:

v pondělí 27. 12. - v 17.00 hod.
(v lednu a únoru mše sv. nebudou,

až v pondělí 28. března 2022 v 18.00 hod.) 

Svátost smíření

Svátost smíření je možné přijmout před každou mší svatou. K přípravě
na tuto svátost poslouží např. Kancionál.
Zde nalezneme informace o samotné svátosti, jejích částech a liturgii;
zpytování svědomí pro dospělé a zrcadlo svědomí - podle Desatera, - k
prohloubení  duchovního života;  zpytování  svědomí pro mladší  děti  a
zpytování svědomí pro starší děti a dospívající.

Zpovídání před Vánocemi:

- v sobotu 18. prosince v Černilově od 9.00 hod. do 11.00 hod.



Vánoční     bohoslužby  
(souhrn)

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

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

So  25.12.   Narození Páně       8.30 Černilov     10.00 Číbuz   17.00 Libřice
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ne  26.12.      sv. Štěpána         8.30 Černilov     10.00 Číbuz      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po  27.12.     sv. Jana          17.00 Výrava
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čt  30.12.                    17.00 Černilov
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pá  31.12.                    17.00 Černilov
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

So    1. 1.      Matky Boží         8.30 Černilov     10.00 Číbuz       17.00 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. 

Modlitba 
před štědrovečerní večeří

Bože,
tys poslal na svět svého Syna,

aby se stal člověkem,
a poznal radosti a obtíže života lidské rodiny.

Shlédni na naši rodinu,
shromážděnou kolem štědrovečerního stolu,

která prosí o tvé požehnání..
Ochraňuj nás a posiluj svou mocí.

Prosíme o vše, co potřebujeme k dobrému životu.
Naplň nás duchem svornosti,
ať žijeme ve spojení s Kristem

a vydáváme mu ve světě svědectví.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

Amen.



Z diecéze a farností

Sbírka na pojištění diecéze
konaná v neděli 21. listopadu:
Černilov – 1.000,- Kč, Číbuz – 710,- Kč, Libřice – mše sv. nebyla.

Sbírka na kněžský seminář
a formaci bohoslovců bude v neděli 12. prosince.

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, nejvíc 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.

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Pěkné prožití adventní doby
 a požehnané vánoční svátky!

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
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