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12.2.  Ne   6. neděle v mezidobí  (s udílením svátosti nemocných) 

Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,  
  v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Pnětlukách 

13.2.  Po   pondělí 6. týdne v mezidobí 
  17.00  Fatimský den v Liběšicích (kaple Svaté Rodiny na faře) 
   (modlitba růžence, mše svatá, světelný průvod)  

14.2.  Út   památka sv. Valentina, biskupa 
  Den kanonie na Strahově 

Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci 

15.2.  St   středa 6. 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 (kaple Svaté Rodiny) 
od 16.00 Poutníčkův klub pro děti na faře v Liběšicích 

16.2.  Čt  čtvrtek 6. týdne v mezidobí 
 Mše sv. v 17.00 v Liběšicích (kaple Svaté Rodiny) 

17.2.  Pá   památka sv. Evermoda, biskupa, premonstráta   
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 (kaple Svaté Rodiny)     
od 16.00 Poutníčkův klub pro děti na faře v Liběšicích 

18.2.  So   sobotní památka Panny Marie  
Mše sv. v 8.00 v Liběšicích (kaple Svaté Rodiny) 

19.2.  Ne   7. neděle v mezidobí 
Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,  

  v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích 
______________________________________________________________ 

� Svátost nemocných, která se udílí společně při mši svaté v blízkosti svátku Panny 

Marie Lurdské, je možné také přijmout na požádání kdykoli individuálně. 

� V týdnu od 13. do 19.2. probíhá Národní týden manželství. Má připomenout  

v blízkosti svátku sv. Valentina důležitost, hodnotu, krásu a důstojnost tohoto 

životního stavu. Více na www.tydenmanzelstvi.cz.  

� Srdečně zveme všechny děti i jejich rodiče na tradiční Dětský karneval v sobotu 

25. února od 14-ti hodin na sále Obecního domu v Liběšicích. 
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� Požehnání pro všechny farníky, přátele  
naší farnosti a dobrodince denně  

v 8:00, ve 12:00 a ve 20:00 

V pokušení se nediskutuje, nýbrž modlí  
       (Papež František, 10.2.2017) 

Ve slabé chvilce pokušení, které máme všichni, nám Ježíšova milost pomáhá, abychom 

se neskrývali před Pánem, nýbrž abychom prosili o odpuštění, pozvedli se a šli dál, kázal dnes 

papež František v Domu svaté Marty. Svatý otec mluvil o ďáblovi, který pokouší jak Adama  

a Evu, tak Ježíše. Petrův nástupce však varoval před dialogem se satanem, který vždy končí 

hříchem a zkažeností.  

Pokušení nás vede k tomu, že se ukrýváme před Pánem a zůstáváme sami se svou 
vinou, hříchem a zkažeností. Papež vyšel z dnešního prvního čtení z knihy Geneze (3,1-8), aby 

se zamyslel nad pokušením Adama a Evy a později Ježíšovým pokušením na poušti. Ďábel se 

ukazuje ve formě hada, je lstivě přitažlivý a klamající, protože v tom je jako otec lži a lhář 

dokonalý odborník. Ví dobře, jak lidi podvést a ošálit, a uplatňuje to na Evě, vysvětloval papež. 

Nejprve v ní navodí dobrý pocit ze sebe sama, a tak s ní zapřede řeč, až ji postupně dovede tam, 

kde ji chce mít. S Ježíšem je ale průběh jiný a pro ďábla to špatně dopadne, připomenul Svatý 

otec. Satan se s Ježíšem snaží rozmlouvat, protože když ďábel někomu nadbíhá, vemlouvá se 

mu, pokouší se Ježíše obelhat, ale ten je neoblomný. Ďábel tedy odhaluje svou pravou tvář,  

a tehdy mu Ježíš odpovídá nikoli sám ze sebe, nýbrž slovy Písma. S ďáblem totiž nelze vést 

dialog, protože člověk skončí nahý jako Adam a Eva. 

“Ďábel není dobrý plátce, nesplácí dobře. Je to podvodník. Všechno slíbí a pak člověka 

nechá nahého. Také Ježíš skončil nahý, avšak na kříži a z poslušnosti Otci, což je zcela jiná 

cesta. Had, ďábel je lstivý a nelze s ním rozmlouvat. Všichni víme, co je to pokušení, protože 

jsme mu všichni vystaveni – pokušení marnivosti, pýchy, chamtivosti, lakoty…Je jich mnoho.“ 

Dnes, dodal papež, se hodně mluví o korupci. Také to je pokušení a pokud mu 

nechceme podlehnout, měli bychom prosit o Pánovu milost. 

“Ve světě je hodně zkorumpovaných lidí. Známe životy takovýchto zkorumpovaných 

veličin, o kterých se píše na stránkách deníků. Možná začali s něčím malým – například aby 

nevyspravili bilanci, udělali z jednoho kilogramu devět set gramů. S korupcí se začíná v malém, 

jako se tady začíná s dialogem: To není pravda, že ti to ovoce ublíží. Jen ho sněz, je dobré! Je to 

jen maličkost, nikdo si toho nevšimne, tak do toho! A člověk postupně upadá do hříchu  

a zkaženosti.“ 

Církev nás učí, abychom nebyli naivní, neřkuli hloupí, uvažoval dále papež. Mějme 

tedy oči otevřené a prosme Pána o pomoc, protože sami nic nezmůžeme. Adam a Eva se před 

Pánem skrývají, avšak zde je nutná Ježíšova milost, abychom se vrátili a prosili o odpuštění.    

“V pokušení se nediskutuje, nýbrž modlí: „Pomoz, Pane, jsem slabý. Nechci se před tebou 

skrývat“. To je pravá odvaha a vítězství. Když začneš diskutovat, ďábel tě přemůže a porazí. Kéž 

nám Pán udělí svou milost a doprovodí nás k takové odvaze. A pokud jsme byli ve slabosti 

oklamáni a upadli do pokušení, kéž nám dodá odvahu povstat a jít dál. Právě proto totiž Ježíš 

přišel.“ 

 


