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Slavit ADVENT

neznamená jen připravovat se 
na nadcházející svátky,

ale také ujasnit si, v co doufáme.
Zamyslet se,

jakou roli hraje v našich nadějích 
Bůh.

Pane, náš Bože,
vše je v tvé moci.

Ty dáváš chtění i naplnění.
Pomoz nám, abychom šli Kristu vstříc 

po cestě spravedlnosti,
abychom se připravili na jeho příchod

činy lásky,
abychom dostali místo po jeho pravici,

až znovu přijde ve slávě.
(z CMK – V.Š.)

Prosinec v liturgickém roce
adventní a vánoční doba

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

     prvotního hříchu;
- středa 24. prosince - Štědrý den;
- čtvrtek 25. prosince - slavnost Narození Páně;
- pátek 26. prosince - svátek/slavnost sv. Štěpána, prvomučedníka;
- sobota 27. prosince - svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty;
- neděle 28. 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 24.a 26.12.)
první sobotu - 6.12. v 8.00 hod.

v pondělí 8.12. v 17.00 hod.
ve středu 24.12. ve 22.00 hod.
ve čtvrtek 25.12. v 8.30 hod.
v pátek 26.12. v 8.30 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

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

Libřice:
v sobotu v 17.00 hod.

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

Výrava:
(poslední pondělí v měsíci)

v pondělí 29.12. - v 17.00 hod.
(v lednu a únoru mše sv. nebudou,

až v pondělí 30. 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 20. 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)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
St  24.12.         16.00 Číbuz          22.00 Černilov          
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

So  27.12.   Sv. Jana         17.00 Libřice        
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ne  28.12.   Svaté Rodiny       8.30 Černilov     10.00 Číbuz                      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po  29.12.        17.00 Výrava     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Čt    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 za-
chováním svátečního klidu. 

-----
Advent

je doba očekávající modlitby. Mohli bychom jej tím slavit,
že bychom se této očekávající modlitbě učili. 

Příležitostí je k tomu dost. Čeká nás mnoho čekání. 
Můžeme je vyplnit nervózní netrpělivostí,

ale také klidnou modlitbou.
Čekat musíme tak jako tak, čas se nezkrátí,

ale můžeme v něm růst.
(z CMK - Michael Horatczuk)

-----
Z diecéze a farností

Koncerty:
-  v  Černilově  v kostele sv. Štěpána v sobotu  20. prosince  vystoupí 
soubor Gentlemen Singers; začátek v 18.00 hod., předprodej vstupenek 
v Místní knihovně v Černilově, vstupné 100 Kč, děti 50 Kč.;
- v Číbuzi v kostele sv. Václava v pátek 26. prosince v 17.00 hod. se 
uskuteční pravidelný vánoční koncert, vstupné dobrovolné.



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

Národní eucharistický kongres
se uskuteční v říjnu příštího roku v Brně; přípravy budou probíhat i ve 
farnostech; informace na www.nek2015.cz .

-----
Světlo přišlo na svět.

Každý se musí rozhodnout,
zda chce žít ve světle lásky k bližním

nebo v temnotě sebelásky.
Podle toho budeme souzeni.

Nejdůležitější a nejnaléhavější otázka,
kterou nám klade doba adventní a vánoční,

proto zní:
Co jsi udělal pro druhé?

(Martin Luther King)

-----
Neodcházej ještě.
Když ses dosyta vynadíval na krásné dítě v jeslích, ještě neod-
cházej. Nejprve učiň jeho oči svýma očima, jeho uši svýma uši-
ma, jeho ústa svými ústy. Učiň jeho ruce svýma rukama, jeho 
úsměv svým úsměvem a jeho pozdrav svým pozdravem. Pak 
poznáš v každém člověku svého bratra, svou sestru. Když osu-
šíš jejich slzy a budeš se podílet na jejich radosti, pak se sku-
tečně narodil Boží Syn a smíš se radovat.     (z CMK – V.Š.)

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Pěkné prožití adventní doby
 a požehnané vánoční svátky 

všem farníkům 
přeje

Stanislav Jílek, děkan
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
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