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31.7.  Ne   18. neděle v mezidobí 
              Mše svatá v 8.30 v Podbořanech, v 10.00 v Liběšicích,  

  v 15.00 v Domoušicích,  
  v 17.00 svatoanenská poutní mše svatá v Čárce 

1.8.  Po   památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve 
  návrat ze Světových dnů mládeže v Krakově 

2.8.  Út   svátek Panny Marie Andělské - Porciunkule 
Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci, v 17.00 v Liběšicích 

3.8. St            středa 18. 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  

4.8.  Čt   památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze 
  Mše sv. v 17.00 v Liběšicích 

5.8.  Pá   památka Posvěcení římské baziliky Panny Marie  
   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 

6.8.  So  svátek Proměnění Páně 
Mše sv. v 8.00 a v 17.00 v Liběšicích, v 15.00 v Žiželicích  

  v 11.00 mše sv. se křtinami Kristýnky Brejchalové v Liběšicích   

7.8.  Ne   19. neděle v mezidobí 
              Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,  

  v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích 
návrat poutníků z mezinárodního festivalu mládeže v Medžugorji 

___________________________________________________________ 

� Světové dny mládeže s papežem Františkem v Krakově dnes vrcholí. Veškeré 

zpravodajství z uplynulých dní i přímé přenosy najdete na www.tvnoe.cz. 

� Srdečně Vás zveme na svatovavřineckou poutní mši svatou v Měcholupech příští 

sobotu 13. srpna v 17.00, která bude tentokrát v kapli na zámečku. 

� V neděli 14. srpna v 17.00 se můžete těšit na opětovné vystoupení 

multiinstrumentalistů na historické hudební nástroje, souboru MUSICA DA 
CHIESA, pod vedením P. Mgr. Jaroslava Konečného, vikáře vlašimského. 

� I v letošním roce se koná Mezinárodní festival  mládeže v Medžugorji, který probíhá 

každoročně v prvních srpnových dnech a kam se vypravují další mladí a také z naší 

farnosti. Pamatujme i na ně, aby to všem mladým přineslo hojný užitek pro život. 
 

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

Světové dny mládeže s papežem Františkem v Krakově 
(Papež František Krakov, 30.7.2016) 

Na prostranství Campus Misericordiae na předměstí Krakova, v obci Wieliczka, se sešlo  

1 milion 600 lidí na modlitební vigilii Světového setkání mládeže. 

„Přicházíme ze zemí, které mohou být v „míru“, nevedou válečné konflikty a kde mnoho 

bolestných věcí, které se ve světě dějí, tvoří pouze náplň zpráv a tisku. Jsme si však vědomi jedné 

skutečnosti: dnes a tady pro nás, kdo přicházíme z různých částí světa, bolest  

a válka, kterou mnozí mladí zakoušejí, už nejsou něčím anonymním, nejsou už pouhou zprávou  

z tisku, mají jméno, tvář, dějiny a blízkost.“  „Nezačneme nyní proti někomu křičet, nepustíme se 

do hádky, nechceme ničit. Nechceme přemáhat nenávist větší nenávistí, přemáhat násilí větším 

násilím a teror ještě větším terorem. Naše odpověď tomuto světu, který je ve válce, se nazývá 

bratrství, nazývá se společenství, nazývá se rodina. Slavíme skutečnost, že přicházíme z různých 

kultur a spojujeme se v modlitbě. Naším nejlepším slovem, naší nejlepší promluvou je společná 

modlitba. Ztišme se a modleme se, předložme Bohu svědectví těchto přátel, ztotožněme se s těmi, 

pro něž je „rodina neexistující pojem a domov pouhým místem, kde se spí a jí“, anebo s těmi, kteří 

žijí ve strachu, že je vlastní chyby a hříchy definitivně vyřadí. Předložme v Boží přítomnosti svoje 

„války“ a zápasy, které si každý nese ve svém srdci.“ 

 „V životě však existuje jiné a ještě nebezpečnější ochromení, které se těžko identifikuje  

a obtížně jej rozpoznáváme. S oblibou jej nazývám paralýza a vzniká, když se směšuje štěstí  

a pohovka! 

„Doba, kterou dnes prožíváme, - pokračoval na jiném místě papež - nepotřebuje 
pohovkovou mládež, nýbrž mládež, která už má obuté boty nebo spíše pohorky. Přijímá 

pouze hráče základní sestavy, nepotřebuje náhradníky. Dnešní svět vás žádá, abyste byli 

protagonisty dějin, protože život je krásný vždycky, když jej chceme žít, vždycky když chceme 

zanechat stopu. Dnešní dějiny nás žádají, abychom bránili svoji důstojnost  
a nenechávali o naší budoucnosti rozhodovat druhé. Pán chce stejně jako o Letnicích učinit 

jeden ze svých největších zázraků, které můžeme zakusit: způsobit, aby se tvoje ruce, moje ruce  

a naše ruce proměnily ve znamení pokoje, společenství a stvoření. Chce tvoje ruce, aby dále 

vytvářel dnešní svět. Chce jej stavět s tebou.“  

„Dnešní život nám říká, že je velmi snadné upřít pozornost na to, co nás dělí  

a rozděluje. Chtěli by, abychom si mysleli, že uzavřenost je ten nejlepší způsob, jak se chránit před 

tím, co nám škodí. My dospělí dnes potřebujeme vás, abyste nás učili žít v různosti  

a dialogu, sdílet multikulturnost nikoli jako hrozbu, ale jako příležitost: mějte odvahu nás učit,  

že je snadnější budovat mosty než zdi! A všichni společně žádáme: vyžadujte od nás, abychom  

se ubírali cestami bratrství, budovali mosty. Víte, jaký most je třeba postavit nejdřív? Most, který 

můžeme postavit tady a teď: podat si ruce, pomáhat si. Do toho, učiňte tak teď a tady tento prvotní 

most a podejte si ruce. Je to velký most bratrství. Kéž se jej naučí stavět mocní tohoto světa!  

Ne však kvůli fotografii, ale dalším vytvářením stále větších mostů. Kéž je tento lidský most 

zárodkem mnoha jiných.“   


