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23.10.  Ne   30. neděle v mezidobí – MISIJNÍ NEDĚLE  
Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,  

  v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Holedečku 

24.10.  Po   památka sv. Antonína Marie Klareta, biskupa 

25.10.  Út   úterý 30. týdne v mezidobí 
Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci, v 17.00 v Liběšicích 

26.10. St            památka sv. Gilberta, opata, premonstráta 
             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 

27.10.  Čt   čtvrtek 30. týdne v mezidobí 
Mše sv. v 15.00 v Siřemi, v 17.00 v Liběšicích, 
ve 14.40 modlitba za zemřelé na hřbitově v Siřemi  

28.10.  Pá   svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 
   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, 
v 10.00 poutní mše svatá v kostele sv. Šimona a Judy Tadeáše v Hradišti 
          po mši svaté modlitba za zemřelé na hřbitově v Hradišti 

29.10.  So  sobotní památka Panny Marie 
Mše sv. v 8.00 a v 17.00 v Liběšicích,  
v 15.00 poutní mše sv. u kaple sv. Michaela Archanděla na Markvarci  
  a markvarecké posvícení v místní škole 
pro děti výlet na zámek Jezeří a farní nocování na faře v Liběšicích 

30.10.  Ne   31. neděle v mezidobí  
Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,  
        ve 14.45 v Domoušicích modlitba na hřbitově, v 15.00 mše sv., 
         v 16.40 v Hřivicích modlitba na hřbitově, v 17.00 mše sv. 

___________________________________________________________ 

� O dnešní misijní neděli máme možnost projevit solidaritu s mnoha bratry a sestrami po 

celém světě, všude tam, kde církev něco pro lidi dělá. Důležitou součástí misijní neděle 

je sbírka na misie. Do této sbírky můžete přispět i prostřednictvím našeho účtu 20 00 

76 35 33 / 2010, variabilní symbol 700. Mnohokrát děkujeme!!! 

� Vstoupili jsme do závěrečné fáze mimořádného Svatého roku Milosrdenství. Až do  

13. listopadu  je možné putovat ke Svatým branám pro obdržení zvláštních milostí. 

� Blíží se období „dušiček“. Ten, kdo nemá možnost navštívit hřbitov v listopadu, může 

získat plnomocné odpustky pro zemřelé již od 25. října za obvyklých podmínek. 

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 

Skrze podání jídla hladovému a nápoje žíznivému vede náš 
vztah s Bohem            (Papež František, 19.10.2016) 

„Vždycky je někdo, kdo má hlad a žízeň a potřebuje mne. Nemohu to delegovat na 

druhého. Chudý potřebuje mne, moji pomoc, moje slovo, moje nasazení. Jsme do toho zapojeni 

všichni. Tak také učí evangelní úryvek, ve kterém se Ježíš při pohledu na množství lidí, kteří jej 

celé hodiny sledovali, obrací na své učedníky otázkou: „Kde nakoupíme chleba, aby se ti lidé 

najedli?“ (Jan 6,5). A učedníci odpovědí: „Tady to nejde, rozpusť zástupy...“ Ježíš jim však řekne: 

„Není třeba, aby odcházeli. Vy jim dejte jíst“ (srov. Mt 14,16). Nechal si předložit oněch pár 

chlebů a ryb, které měli u sebe, požehnal, lámal a rozdělil je mezi všechny. To je pro nás velmi 

důležité ponaučení. Říká nám, že pokud tu trošku, kterou máme, svěříme do Ježíšových rukou  

a rozdělíme se s vírou, stane se z ní překypující bohatství.  Papež Benedikt XVI. v encyklice 

Caritas in veritate praví: „Dát hladovým najíst je etickým imperativem pro univerzální církev. 

[...] Právo na výživu i právo na vodu hraje důležitou roli při uznání dalších práv. [...] Je proto 

nezbytné, aby rostlo solidární vědomí, které bude pokládat výživu a přístup k vodě za univerzální 

práva všech lidských bytostí, a to bez rozdílu a jakékoli diskriminace“ (č.27). Nezapomeňme na 

Ježíšova slova: „Já jsem chléb života“ (Jan 6,35) a „Kdo žízní, ať přijde ke mně“ (Jan 7,37). Tato 

slova nás všechny věřící provokují k uznání toho, že skrze podání jídla hladovému a nápoje 

žíznivému vede náš vztah s Bohem, který v Ježíši zjevil svoji milosrdnou tvář.“ 

_______________________________________________________________________________ 

V souvislosti se Světovým dnem misií, který se letos slaví už po devadesáté, zveřejnila 

vatikánská zpravodajská agentura Fides statistiku o stavu katolické církve ve světě. Vychází 

přitom z údajů uvedených k 31. prosinci 2014 ve statistické církevní ročence.  

K tomuto datu žilo ve světě 1 272 281 000 katolíků, kteří přibývají ve všech světadílech  

s výjimkou Evropy, kde jejich počet naopak poklesl o téměř 60 tisíc. Podíl katolíků na světové 

populaci se ustálil na 17,77 procentech.  

Také podle letošní zprávy agentury Fides vzrost počet katolíků na jednoho kněze  

o celkem 41 lidí, čímž přesáhl třítisícovou hranici (3060). Tento poměr klesl pouze v Africe, kde 

přibylo více než tisíc kněží (1089). Také celkově se lze radovat z rostoucího počtu kněží ve světě, 

který se zvýšil o 444 nově vysvěcených diecézních kněží (řeholních kněží naopak ubývá), nicméně 

také zde se nárůst netýká Evropy, která ztratila 2564 kněží.  Celkový počet biskupů ve světě 

vzrostl o 64, jak z řad diecézního, tak řeholního kléru, a přesáhl tak pětitisícovou hranici (5237). 

Nadále roste počet trvalých jáhnů (o 1371), zejména v Evropě a Americe. V současnosti se na 

kněžskou službu připravuje po celém světě téměř 117 tisíc mužů (116 939), přičemž vstupy do 

diecézních i řeholních seminářů narůstají jenom v Africe.  

Statistika potvrzuje zájem o nové formy zasvěceného života v ženských sekulárních 

institutech, které dnes po celém světě čítají téměř 25 tisíc členek a za sledované období vstoupilo 

do jejich řad jenom v Evropě 515 žen. Nadále se zvyšuje rovněž účast laiků na životě církve – 

přibylo více než 800 laických misionářů a značně vzrostl počet katechistů  

a katechetů. O více než 100 tisíc jich přibylo v Africe, kde katechisté dostávají od místních 

biskupů povolení k udílení křtu.  


