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Prosinec 2018
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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.

                                                                      (hymnus DMC)

Prosinec v liturgickém roce
adventní a vánoční doba

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

  prvotního hříchu;
- úterý 25. prosince - slavnost Narození Páně;
- středa 26. prosince - svátek (slavnost) sv. Štěpána, prvomučedníka;
- čtvrtek 27. prosince - svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty;
- pátek 28. prosince - svátek svatých Mláďátek, mučedníků;
- neděle 30. prosince - svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa.



Bohoslužby

Černilov:
v neděli v 8.30 hod. 

ve středu a v pátek (kromě 26.12.) v 17.00 hod.
první sobotu - 1.12. v 8.00 hod.

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

ve středu 26.12. v 8.30 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

v pondělí 24.12. v 16.00 hod. (půlnoční)
v úterý 25.12. v 10.00 hod.

ve středu 26.12. v 10.00 hod

Libřice:
v sobotu v 17.00 hod.

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

Výrava:
v pondělí 17.12. - v 17.00 hod.

(v lednu a únoru mše sv. nebudou,
až v pondělí 18. března 2018 v 17.00 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 22. prosince v Černilově od 9.00 hod. do 11.00 hod.



Vánoční     bohoslužby  
(souhrn)

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

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

St  26.12.      sv. Štěpána          8.30 Černilov -  titulární slavnost      10.00 Číbuz  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pá  28.12.    sv. Mláďátek      17.00 Černilov                      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

So  29.12.          17.00 Libřice 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ne 30.12.      Sv. Rodiny          8.30 Černilov          10.00 Číbuz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po  31.12.                    17.00 Černilov
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Út     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. 

----------
A konečně, bratři, buďte jednomyslní, 
plni bratrské lásky a zájmu o druhého, 

milosrdní a pokorní. 
Neodplácejte zlo zlem, nadávku nadávkou, 

ale spíše naopak přejte dobro. 
Vždyť k tomu jste byli povoláni, 

aby se vám dostalo údělem popžehnání. 
Neboť kdo chce mít radostný život 

a prožívat krásné dni, 
musí dávat pozor na svůj jazyk, 

aby neříkal nic špatného, 
a na své rty, aby nemluvily falešně. 
Ať se vyhýbá zlu, avšak koná dobro, 

ať hledá pokoj a usiluje o něj. 
Mějte v srdci posvátnou úctu ke Kristu jako k Pánu 

a buďte stále připraveni obhájit se před každým, 
kdo se vás ptá 

po důvodech vaší naděje.
         (Podle 1. listu sv. Petra 3,8-11,15 
          - z knihy Příběhy pro potěchu duše)



Z diecéze a farností

Sbírka na pojištění diecéze
konaná v neděli 11. listopadu:
Černilov – 2.500,- Kč, Číbuz – 690,- Kč, Libřice – 980,- Kč.

Sbírka na Bibli
konaná 18. - 25. listopadu:
Černilov – 1.150,- Kč, Číbuz – 864,- Lč, Libřice – 700,- Kč.

Sbírka na kněžský seminář
a formaci bohoslovců bude v neděli 2. prosince.

Revize
V říjnu byly provedeny revize hromosvodů na kostelech v Černilově, 
Výravě,  Číbuzi  a  Libřicích  a  na  faře  v  Černilově.  V  listopadu  byly 
provedeny potřebné  opravy  na kostelech  v  Libřicích  (29,5  tis.  Kč)  a 
Výravě (18,5 tis.  Kč) a následné revize. Všechny objekty jsou, co se 
týká hromosvodů, v pořádku.
V  listopadu  byla  provedena  revize  elektrické  instalace  na  kostele  v 
Číbuzi.

Koncerty:
- Černilov - v sobotu 15. prosince v 16.00 hod. v kostele sv. Štěpána 
adventní  koncert  souboru  Lesní  rohy  Hradec  Králové;  pořádá  Obec 
Černilov, vstupné dobrovolné;
-  Libřice -  v pátek  21. prosince v kostele sv. Michaela, archanděla; 
pořádá Obec Libřice;
-  Číbuz -  v  pátek  28.  prosince v  18.00 hod.  v  kostele  sv.  Václava 
vánoční koncert; účinkují K. Houdek – trubka, V. Uhlíř  – varhany; na 
programu  Händel,  Clarke,  Bach  a  další;  pořádá  farnost  Číbuz  ve 
spolupráci s obcemi Skalice a Smržov.

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Pěkné prožití adventní doby
 a požehnané vánoční svátky!

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

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

Římskokatolická farnost – děkanství Černilov          503 43 Černilov 1             tel.: 731 604 603
e-mail: rk.farnost@cernilov.cz                                                                  www.farnostcernilov.cz 

mailto:rk.farnost@cernilov.cz
http://www.farnostcernilov.cz/

