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Prosinec 2019
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      Bůh přichází

       Přichází,
       aby byl s námi v jakékoliv situaci;

      přichází,
      aby přebýval mezi námi,
      aby žil s námi a v nás;
      přichází odstranit vzdálenosti,
      které nás rozdělují a oddělují;
      přichází,
      aby nás smířil se sebou
      a navzájem mezi sebou.
      Přichází do dějin lidstva,
      aby klepal na dveře
      každého muže a každé ženy dobré vůle,
      aby dal jednotlivcům, rodinám i národům
      dar bratrství, svornosti a pokoje.

           (Benedikt XVI.)

Prosinec v liturgickém roce
adventní a vánoční doba

Slavnosti a svátky:
- pondělí 9. prosince - slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny

     prvotního hříchu;
- středa 25. prosince - slavnost Narození Páně;
- čtvrtek 26. prosince - svátek (slavnost) sv. Štěpána, prvomučedníka;
- pátek 27. prosince - svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty;
- sobota 28. prosince - svátek svatých Mláďátek, mučedníků;
- neděle 29. prosince - svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa.



Bohoslužby

Černilov:
v neděli v 8.30 hod. 

ve středu a v pátek (kromě 25. a 27.12.) v 17.00 hod.
první sobotu - 7.12. v 8.00 hod.

v pondělí 9.12. v 17.00 hod.
v úterý 24.12. ve 22.00 hod. (půlnoční)

ve středu 25.12. v 8.30 hod.
ve čtvrtek 26.12. v 8.30 hod.

Číbuz:
v neděli v 10.00 hod.

v úterý 24.12. v 16.00 hod. (půlnoční)
ve středu 25.12. v 10.00 hod.

Libřice:
v sobotu v 17.00 hod.

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

Výrava:
v úterý 24.12. ve 24.00 hod.

v pondělí 30.12. - v 17.00 hod.
(v lednu a únoru mše sv. nebudou,

až v pondělí 30. března 2020 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 21. prosince v Černilově od 9.00 hod. do 11.00 hod.



Vánoční     bohoslužby  
(souhrn)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Út  24.12.    „půlnoční“ mše         16.00 Číbuz         22.00 Černilov   24.00 Výrava 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Čt  26.12.      sv. Štěpána          8.30 Černilov -  titulární slavnost kostela        
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

So  28.12.     sv. Mláďátek      17.00 Libřice 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ne 29.12.      Sv. Rodiny          8.30 Černilov          10.00 Číbuz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po 30.12.                    17.00 Výrava
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Út  31.12.                    17.00 Černilov
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

St     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 Božího slova

       Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost,
       radost pro všechen lid:
       V městě Davidově se vám dnes narodil 
       Spasitel - to je Kristus Pán.         (Lk 2, 10-11) 

-----
   A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. 
   Viděli jsme jeho slávu,
   slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn,
   plný milosti a pravdy.                (Jan 1,14) 

Z diecéze a farností

Sbírka na pojištění diecéze
konaná v neděli 10. listopadu:
Černilov – 2.200,- Kč, Číbuz – 1.130,- Kč, Libřice – 900,- Kč.



Sbírka na Bibli
konaná v neděli 17. listopadu:
Černilov – 580,- Kč, Číbuz – 220,- Kč, Libřice – 300,- Kč.

Sbírka na kněžský seminář
a formaci bohoslovců bude v neděli 1. prosince.

Duchovní deníček pro mládež
www.duchovnicek.cz 

Číbuz
Ve čtvrtek 24. října se v Číbuzi uskutečnilo setkání farní rady (PR+ER):
- byl proveden umělecko-historický průzkum presbytáře (farníci zajistili 
lešení); - budou se provádět zápisy do kroniky; - probíhají katecheze 
dětí u Hrčků v Hubílese; - informace ohledně kapličky ve Smržově; - 
budou se řešit ještě další stromy u kostela; - v budoucnu bude nutné 
provést  statiské  zajištění  kostela;  -  zhotoví  se  ještě  nové  vnitřní 
boční dvěře; - byla provedena oprava varhan; - zrealizuje se odbíjení 
hodin na  věži;  -  27.9.  byl  Svatováclavský  koncert v  závěru  s 
programen z Noci kostelů na kole; - farnost obdržela  dotace od obcí 
Skalice a Smržov na hodiny, opravu kostela a koncert; - po reklamaci 
byly opraveny drobné nedostatky na střeše kostela; -  setkání farníků 
na faře bude 1.12. po mši sv.; - Mikuláš, výzdoba kostela na Vánoce, 
bohoslužby, koncert, Tříkrálová sbírka; - řeší se žádost Obce Skalice o 
odkoupení navráceného pozemku; - využití fary pro základní školu – 
řeší se s biskupstvím. 

Vánoční koncert
v kostele sv. Václava v Číbuzi se uskuteční pátek 27. prosince v 18.00 
hod.; pořádá farnost Číbuz ve spolupráci s obcemi Skalice a Smržov.

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Pěkné prožití adventní doby
 a požehnané vánoční svátky!

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
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