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9.10.  Ne   28. neděle v mezidobí 
Mše sv. v 10.00 v Liběšicích, 
              v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Pnětlukách 

10.10.  Po   památka sv. Gereona a druhů, mučedníků 

11.10.  Út   památka sv. Jana XXIII., papeže 
od 10.00 kněžský den v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích 
Mše sv. v 17.00 v Liběšicích 

12.10. St            středa 28. týdne v mezidobí 
             A d o r a č n í  d e n  z a  n o v á  p o v o l á n í  a  z a  r o d i n y  

         celodenní tichá adorace před Nejsvětější svátostí v kapli Božího Milosrdenství     
Mše sv. v 8.00 a v 17.00 v Liběšicích, 
od 16.00 Poutníčkův klub pro děti na faře v Liběšicích 

13.10.  Čt   památka bl. Petra Adriána Toulorge, kněze a mučedníka, premonstráta 
Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci, v 15.00 v Siřemi,  

v 17.00 v Liběšicích, po mši svaté povídání o víře pro dospělé  

14.10.  Pá   památka sv. Kalixta I., papeže a mučedníka 
   A d o r a č n í  d e n  a  n o c  n a š í  f a r n o s t i  

                        celodenní tichá adorace před Nejsvětější svátostí v kapli Božího Milosrdenství   
Mše sv. v 8.00 a v 17.00 v Liběšicích, 
od 16.00 Poutníčkův klub pro děti na faře v Liběšicích 

15.10.  So  památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitele církve 
v 8.00 a v 17.00 mše svatá v Liběšicích, 
v 8.00 pouť farnosti Petrovice u Rakovníka ke Svaté bráně do Liběšic u Žatce 
od 10.00 pouť farnosti Praha–Strašnice ke Svaté bráně do Liběšic u Žatce 

16.10.  Ne   29. neděle v mezidobí 
Mše sv. v 10.00 v Liběšicích, 
              v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích 

___________________________________________________________ 

� Srdečně zveme všechny mladé na 21. celostátní setkání Společenství čistých srdcí ve 

Vranově nad Dyjí 14. – 16.10. 2016. Přihlásit se můžete do 12. října. Podrobnosti a 

přihlášky najdete  na www.spolcs.cz.   

� V měsíci říjnu, měsíci misií, můžeme také přemýšlet a rozjímat o tom, kolik je 

v našem vlastním životě misijního úsilí. Měsíc misií a misijní neděle se nás týká 

zvláštním způsobem, protože i my žijeme v misijní oblasti. www.missio.cz  

� V tomto Svatém roce je centrem naší pozornosti Svatá brána Milosrdenství. K ní 

můžeme často putovat zblízka i z daleka, abychom obdrželi zvláštní milosti tohoto 

Svatého roku a především se stali milosrdnými. 

 

 

Poutníčkova 

příloha 
roč.15, č.41 

� Požehnání pro všechny farníky, přátele naší farnosti  
a dobrodince denně v 8:00, ve 12:00 a ve 20:00 

V Mariině víře vidíme, jak otevírat svoje srdce  (Papež František, 8.10.2016) 

V rámci Svatého roku milosrdenství se o tomto víkendu do Říma sjely delegace  

z mariánských poutních míst celého světa, členové různých mariánských sdružení a další tisíce 

ctitelů Matky Boží. Jejich pouť, která nikoli náhodou připadla na říjen, měsíc růžence, začala v 

pátek večer mší svatou v bazilice Panny Marie Větší a modlitbou růžence na Svatopetrském 

náměstí. Pokračovala noční eucharistickou adorací a příležitostí ke svátosti smíření v jubilejních 

kostelech hlavního města a dnešní dopolední poutí ke Svaté bráně Vatikánské baziliky. Od 

brzkého odpoledne pak začaly náměstí sv. Petra zaplňovat mariánské delegace z více než 

pětačtyřiceti zemí a padesátky poutních míst, které s sebou přinášely různé obrazy Matky Boží 

spojené s národní a místní úctou. Jejich procesí pak zahájilo modlitební vigilii, kterou vedl papež 

František. Po společné modlitbě růžence pak Svatý otec pronesl meditaci, v níž mimo jiné řekl: 

„Modlitba růžence nás nevzdaluje životní starostem; naopak, žádá od nás, abychom se 

vtělili do dějin všech dnů a uměli tak chápat znamení Kristovy přítomnosti mezi námi. Pokaždé, 

když rozjímáme nějaký moment, nějaké tajemství Ježíšova života, jsme zváni rozpoznávat, jak Bůh 

vstupuje do našeho života, abychom Jej přijali a následovali. Objevujeme cestu, která nás přivádí 

k následování Krista ve službě bratřím. Přijetím a asimilací některých význačných bodů Ježíšova 

života se účastníme Jeho evangelizačního díla, aby ve světě rostlo a šířilo se Boží království. Jsme 

učedníci, ale také misionáři a nositeli Krista tam, kde chce, abychom byli přítomni. Nemáme proto 

uzavírat dar Jeho přítomnosti v sobě. Jsme naopak povoláni sdílet se všemi Jeho lásku, Jeho 
jemnocit, Jeho dobrotu a milosrdenství. Radost z tohoto sdílení se nezastaví před ničím, protože 

přináší zvěst osvobození a spásy.“ 

„Nestačí však pouze naslouchat. To je zajisté první krok, ale naslouchání musí být 

převedeno na konkrétní skutky. Učedník totiž dává svůj život do služeb evangelia. Proto se Panna 

Maria okamžitě vydala za Alžbětou, aby jí pomáhla během jejího těhotenství (srov. Lk 1,39-56).  

V Betlémě porodila Božího Syna (srov. Lk 2,1-7); v Káně se postarala o mladé manžele (srov. Jan 

2,1-11); na Golgotě neustoupila před bolestí, ale zůstala pod Ježíšovým křížem a z Jeho vůle se 

stala Matkou církve (srov. Jan 19,25-27); po Zmrtvýchvstání povzbuzovala apoštoly shromážděné 

ve večeřadle v očekávání Ducha svatého, který je přetvořil v odvážné svědky evangelia (srov. Sk 

1,14). Maria celým svým životem uskutečňovala to, co má konat církev na Kristovu trvalou 

památku. V Mariině víře vidíme, jak otevírat svoje srdce, abychom byli poslušní Boha; v jejím 

sebezapření objevujeme, jak máme být pozorní k potřebám druhých; v jejích slzách nacházíme 

sílu, jak těšit ty, kteří prožívají bolest. V každém z těchto momentů vyjadřuje Maria bohatství 

božského milosrdenství, které jde vstříc každému v každodenních potřebách. Prosme tento večer 

naši něžnou nebeskou Matku nejstarší modlitbou, kterou se k Ní obraceli křesťané zejména ve 

chvílích těžkostí a mučednictví. Prosme ji v jistotě, že nám pomůže svým mateřským 

milosrdenstvím, aby Ona, „slavná a požehnaná“, byla ochranou, pomocí a požehnáním v každém 

dni našeho života.“ 

 


