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4.9.  Ne   23. neděle v mezidobí 
              Mše svatá v 8.00 v Hřivicích,  

  v 10.00 v Liběšicích, v 15.00 v Domoušicích 
od 14.00 SETKÁNÍ KRÁLŮ Tříkrálové sbírky 2016 v areálu fary v Liběšicích  

     soutěžně – zábavné odpoledne zakončené táborákem    
v 15.00 setkání a zábava s klaunem 

5.9.  Po   pondělí 23. týdne v mezidobí 

6.9.  Út   úterý pondělí 23. týdne v mezidobí 
Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci, v 17.00 v Liběšicích 

7.9. St            středa 23. 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 

8.9.  Čt   svátek Narození Panny Marie 
  Mše sv. v 15.00 v Dobříčanech, v 17.00 v Liběšicích 

9.9.  Pá   pátek 23. 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, 
od 16.00 Poutníčkův klub pro děti na faře v Liběšicích 

10.9.  So  sobotní památka Panny Marie 
Mše sv. v 8.00 a v 17.00 v Liběšicích,  
setkání pro biřmovance dle domluvy a zakončení novény k Duchu svatému 

11.9.  Ne   Slavnost biřmování 
Mše sv. v 10.00 v Liběšicích – hlavním celebrantem a udělovatelem svátosti 

      biřmování bude J.M. Michael Josef Pojezdný, opat strahovský 
po slavnostní mši svaté následuje pohoštění pro všechny v areálu liběšické fary  

___________________________________________________________ 

� O dnešní neděli prohlásí papež František za svatou blahoslavenou Matku Terezu 
z Kalkaty, zakladatelku kongregace Misionářek Lásky, nazývaných sestry Matky 

Terezy, apoštolku chudých, opuštěných a pronásledovaných. 

� V sobotu 10. září od 11.00 se koná v Jablonném v Podještědí diecézní pouť rodin. 

� Příští neděli 11. září přijede udělit svátost BIŘMOVÁNÍ našim biřmovancům opat 

strahovský J. M. Michael Josef Pojezdný. Srdečně Vás všechny zveme! Jako přípravu 

na tuto důležitou duchovní událost se můžeme spojit v modlitbě a prosit  

o dary Ducha svatého nejen pro biřmovance, ale pro celou farnost. 
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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 není nějaký „namátkový“ dobrý skutek   
        (Papež František, 3.9.2016) 

Na Svatopetrském náměstí se dnes dopoledne konala zvláštní audience pro dobrovolníky 

a charitní pracovníky, kteří připutovali do Říma v rámci Svatého roku milosrdenství a v souvilosti 

se zítřejší kanonizací Matky Terezy. Přibližně padesát tisíc účastníků, mezi nimiž bylo velké 

množství nemocných a postižených lidí a jejich opatrovníků, si vyslechlo zkušenosti a svědectví  

o obdrženém milosrdenství 

Láska, o níž mluví sv. Pavel, není něco abstraktního a mlhavého. Naopak, je to láska, 
kterou je vidět, lze se jí dotýkat a zakoušet ji v první osobě. Největší a nejvýmluvnější formou této 

lásky je Ježíš. Celá jeho osoba a jeho život není ničím jiným než konkrétní manifestací Otcovy 

lásky, která má svoje vyvrcholení: „Bůh dokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus umřel za nás, 

když jsme ještě byli hříšníky“ (Řím 5,8). Toto je láska, nikoli slova, nýbrž láska. Na Kalvárii, kde 

utrpení Božího Syna dosahuje vrcholu, pramení láska, která smazává každý hřích a znovu všechno 

vytváří v novém životě. Láska je tedy maximální výraz veškerého života a umožňuje nám žít! 

Nelze odvrátit zrak, otočit se na druhou stranu, abychom neviděli tolik forem chudoby, 
které žadoní o milosrdenství. Odvrátit takto zrak jinam a nevidět hlad, nemoci  

a sdírané lidi – to je těžký hřích! A je to také hřích moderní, je to dnešní hřích! My křesťané si to 

nemůžeme dovolit. Nebylo by důstojné církve, ani křesťana přejít kolem a předpokládat, že máme 

svědomí v pořádku jenom proto, že jsme se modlili! Kalvárie je stále aktuální; nezmizela a není 

pouhým krásným obrazem v našich kostelech. Onen vrchol soucitu, z něhož pramení Boží láska k 

ubohému člověku, neustále promlouvá do našich dnů a vybízí nás, abychom neustále uskutečňovali 

nová znamení milosrdenství. Nikdy se neunavím říkat, že Boží milosrdenství není krásná idea, 

nýbrž konkrétní skutek. Neexistuje milosrdenství bez konkrétnosti. Milosrdenství není nějaký 

„namátkový“ dobrý skutek. Je to nasazení se tam, kde je zlo, kde je nemoc, kde je hlad a kde 

dochází ke sdírání lidí. Ani lidské milosrdenství nebude lidské a milosrdné, pokud nebude 

konkrétní v každodenním jednání. Varování apoštola Jana zůstává stále platné: „Děti, nemilujme 

jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy!“ (1 Jan 3,18). Pravdivost milosrdenství totiž 

potvrzují naše každodenní gesta, jež zviditelňují Boží jednání mezi námi.“ 

 „Drazí bratři a sestry, dotýkáte se Kristova těla svýma rukama: nezapomínejte na to. 

Svýma rukama se dotýkáte Kristova těla. Buďte stále připraveni být solidární, silní ve sbližování, 

přičinliví v podněcování k radosti a přesvědčiví v poskytování útěchy. Svět potřebuje konkrétní 

znamení solidarity zejména vzhledem k pokušení lhostejnosti a vyžaduje lidi schopné odporovat 
svým životem individualismu, myslícímu jenom na sebe a nezajímajícímu se o bratry v nouzi. 

Buďte ve svojí službě vždycky spokojení a plní radosti, ale nikdy z ní nečiňte důvod domýšlivosti, 

která vede k pocitu, že jste lepší než ostatní. Vaše skutky milosrdenství ať pokorně a výmluvně 

prodlužují působení Ježíše Krista, který se stále sklání k tomu, kdo trpí, a pečuje o něj. Láska totiž 

„vzdělává“ (1 Kor 8,1) a den za dnem umožňuje našim komunitám být znamením bratrského 

společenství.“      

 


