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14.8.  Ne   Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
              Mše svatá v 10.00 v Liběšicích, v 15.00 v Domoušicích  

v 17.00 koncert souboru MUSICA DA CHIESA v kostele v Liběšicích 

15.8.  Po   pondělí 20. týdne v mezidobí 

16.8.  Út   památka sv. Štěpána Uherského a  sv. Rocha 
Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci,  
v 15.00 svatovavřinecká poutní mše sv. v Hořeticích, 

v 17.00 poutní mše sv. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Libořicích 

17.8. St            středa 20. 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 

18.8.  Čt   čtvrtek 20. týdne v mezidobí 
  Mše sv. v 15.00 v Želči, v 17.00 v Liběšicích 

19.8.  Pá   pátek 20. týdne v mezidobí 
   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 

20.8.  So  památka sv. Bernarda, opata a učitele církve 
 v 8.00 mše sv. v Liběšicích,   

          ve 14.00 mše sv. ve Velké Černoci 
  v 17.00 poutní mše sv. v kapli Nanebevzetí Panny Marie v Tuchořicích 

21.8.  Ne   21. neděle v mezidobí 
              Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,  

  v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích  
___________________________________________________________ 

� Srdečně Vás zveme na všechny poutní mše svaté v tomto týdnu. 

� V neděli 4. září ve 14.00 srdečně zveme všechny koledníky Tříkrálové sbírky na 
každoroční Setkání králů. Na setkání se všemi koledníky se také těší se svým 
vystoupením pan klaun ☺☺☺. 

� V neděli 11. září přijede udělit svátost biřmování našim biřmovancům opat 
strahovský J. M. Michael Josef Pojezdný. Srdečně Vás všechny zveme!  

� Všechny novinky najdete na našich nových stránkách na staré známé adrese 
www.libesice.com. Hledáte-li aktuální změny v pořadu bohoslužeb nebo upozornění 
na nadcházející a připravované akce, stačí se podívat do kalendáře na našich nových 
stránkách. 
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� Požehnání pro všechny farníky, přátele naší farnosti  
a dobrodince denně v 8:00, ve 12:00 a ve 20:00 

Milosrdenství a soucit (Papež František, 10.8.2016) 

Úryvek z Lukášova evangelia, který jsme vyslechli, nám předkládá skutečně velkolepý 
Ježíšův zázrak – vzkříšení mládence. Přesto však jádrem vyprávění není tento zázrak, nýbrž 
Ježíšova něha vůči matce onoho mladíka. Milosrdenství zde na sebe bere podobu hlubokého 
soucitu se ženou, která ztratila manžela a nyní vyprovází na hřbitov svého jediného syna. Veliká 
matčina bolest Ježíše dojímá a podněcuje ho k zázraku vzkříšení.  

Bylo by dobré, kdyby si poutníci během tohoto Svatého roku a při průchodu Svatou 
branou – Branou milosrdenství – vzpomněli na tento evangelní příběh, který se odehrál  
u naimské brány. Když Ježíš uviděl onu plačící matku, vešla mu do srdce! Každý člověk 

přicházející ke Svaté bráně s sebou nese svůj život s jeho radostí a utrpením, plány  
a pády, pochybnostmi a obavami, aby je předložil Pánovu milosrdenství. Jsme si jisti, že Pán 
ve Svaté bráně přistupuje ke každému z nás, aby se s námi setkal, přinesl a poskytl nám své mocné 
slovo útěchy: „Neplač!“ (v.13). Je to brána, v níž se potkávají bolest lidstva  

a Boží soucit. Když překračujeme její práh, konáme pouť milosrdenstvím Boha, který – stejně 
jako mrtvému chlapci – všem opakuje: „Pravím ti, vstaň!“ (v.14). Každému z nás říká: „Vstaň!“ 
Bůh si přeje, abychom stáli na nohou. Stvořil nás, abychom žili vstoje – z toho důvodu vede 
Ježíšův soucit k onomu uzdravujícímu gestu…A klíčovým slovem tu je: „Vstaň! Postav se na 
nohy, jak tě stvořil Bůh!“ Na nohou…“Ale, Otče, my zase tolikrát upadneme…“ – „Jen dál, 
vstaň!“. Tak zní Ježíšovo slovo, a to stále. Když procházíme Svatou branou, snažme se, 

abychom v srdci zaslechli ono: „Vstaň!“ Mocné Ježíšovo slovo působí, že můžeme opětovně 
povstat, a také v nás uskutečňuje přechod ze smrti do života. Jeho slovo  
v nás vyvolává nový život, dává naději, posiluje znavená srdce, otevírá nás pohledu na svět  
a život, který přesahuje utrpení a smrt. Na Svaté bráně je pro každého vyryt nevyčerpatelný 

poklad Božího milosrdenství! 
Když mrtvého zasáhlo Ježíšovo slovo, „posadil se a začal mluvit. Ježíš ho vrátil jeho 

matce“ (v.15). To je velmi krásná věta, která vypovídá o Ježíšově něze: „Vrátil ho jeho matce“. 
Matka se shledává se synem. Přijímá jej z Ježíšových rukou a stává se podruhé matkou, avšak syn, 
který jí nyní byl navrácen, tentokrát nepřijal život od ní. Takto – a zvláště ve Svatém roce – matka 
církev přijímá své syny a rozpoznává v nich život, darovaný Boží milostí. Skrze tuto milost – 
milost křtu – se církev stává matkou a každý z nás jejím synem. 

Přál jsem si, aby tento Svatý rok prožívaly všechny místní církve – tedy všechny 
církve světa, a nikoli pouze v Římě. Když jej slavíme, je to jakoby se církev rozptýlená po světě 
spojovala a jednohlasným zpěvem chválila Pána. Církev také dnes uznává, že ji Bůh navštívil. 
Když se proto ubíráme k Bráně milosrdenství, každý z nás ví, že přistupuje k bráně milosrdného 
Ježíšova srdce – právě On je pravou branou, která vede ke spáse a navrací nás do nového života. 
Milosrdenství – jak v Ježíšovi, tak v nás – je poutí, která vychází ze srdce, aby dospěla  
k rukám…Co to znamená? Ježíš na tebe hledí, léčí tě svým milosrdenstvím, říká ti: „Vstaň!“  

a obnovuje tvé srdce. Jak je to s onou poutí od srdce k rukám, co máme dělat?  
S novým srdcem, které Ježíš uzdravil, máme rukama konat skutky milosrdenství, snažit se 
pomáhat, léčit mnoho potřebných. Milosrdenství je poutí, která vychází ze srdce a dochází  

k rukám, tedy ke skutkům milosrdenství.  


