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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. 

31.10.  Po   památka sv. Wolfganga, biskupa 

1.11. Út slavnost Všech svatých 
Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci, v 17.00 v Liběšicích, 
v 15.00 v Želči modlitba za zemřelé na hřbitově, v 15.20 mše sv.,  

2.11. St            vzpomínka na všechny věrné zemřelé (dušičky) 
             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, 
v 15.00 v Měcholupech modlitba za zemřelé na hřbitově 
v 16.30 v Liběšicích modlitba za zemřelé na hřbitově  

3.11.  Čt   čtvrtek 31. týdne v mezidobí 
od 9.00 vikariátní konference v Liběšicích,  v 17.00 mše sv. v Liběšicích 
v 15.00 modlitba za zemřelé na hřbitově v Tuchořicích, v 15.20 mše sv. 

4.11.  Pá   památka sv. Karla Boromejského, biskupa 
   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, 
v 16.30 v Liběšicích modlitba za zemřelé na hřbitově  

5.11.  So  sobotní památka Panny Marie 
Mše sv. v 8.00 a v 17.00 v Liběšicích, v 10.00 pouť farníků ze Senomat ke Svaté bráně Milosrdenství 

ve 13.30 modlitba za zemřelé na hřbitově v Hořeticích, 
ve 14.00 v Žiželicích modlitba za zemřelé u kostela, ve 14.15 mše sv. 

6.11.  Ne   32. neděle v mezidobí  
Mše svatá v 10.00 v Liběšicích, v 15.00 v Domoušicích, 
        ve 14.40 ve Lhotě pod Džbánem modlitba na hřbitově,  
         v 16.45 v Pnětlukách modlitba na hřbitově, v 17.00 mše sv. 

___________________________________________________________ 

� Již za dva týdny v neděli 13. listopadu v 10 hodin, o slavnosti sv. Martina, nás čeká 

slavnostní zakončení Svatého roku Milosrdenství. Tuto mimořádnou událost povede 

P. Dr.Stanislav Přibyl, CSsR., generální sekretář České biskupské konference. Srdečně 

Vás zveme na tuto historickou událost, která souvisí se Svatou branou Milosrdenství.   
� Začalo období „dušiček“. Ten, kdo nemá možnost navštívit hřbitov v listopadu, může 

získat plnomocné odpustky pro zemřelé již od 25. října za obvyklých podmínek. 
� V sobotu 12. listopadu proběhne 4. ročník Národní potravinové sbírky. Uvítáme 

další dobrovolníky. Více o sbírce najdete na www.potravinypomahaji.cz.  

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 

Bůh se stal člověkem, aby mohl plakat nad lidstvem  (František,27.10.2016) 

Tváří v tvář přírodním katastrofám a válkám, kterými je adorován bůžek peněz, tváří  

v tvář zabitým dětem Bůh pláče. „Bůh dnes pláče kvůli lidstvu, které nechápe pokoj, jehož se 

nám od Něho dostává, pokoj lásky.“ V dnešním evangeliu (13,31-35) Ježíš nazývá Heroda 

„liškou“, čímž reaguje na oznámení několika farizejů, kteří mu radili, aby odešel, protože Jej chce 

Herodes zabít. S narážkou na svoji smrt a vzkříšení pak Ježíš mluví  

o Jeruzalému, který zabíjí proroky, kteří jsou k němu posláni. „Potom však Ježíš mění tón – 

komentoval dále papež – a mluví s jemnocitem, s Boží něhou. Uvažuje o svém lidu, o městu 

Jeruzalém a oplakává jej. V Ježíšově osobě pláče Bůh Otec: »kolikrát jsem chtěl shromáždit tvoje 

děti, jako shromažďuje kvočna kuřátka pod křídla, ale nechtěli jste« (Lk 13,34).  „Kdosi jednou 

řekl, že Bůh se stal člověkem, aby mohl plakat, plakat nad tím, čeho se dopustily Jeho děti. Pláč 

nad Lazarovým hrobem je pláčem přítele, ale tento pláč je pláčem Otce.“ Podobně jako pláč otce 

nad ztraceným synem, který si vyžádal podíl ze svého dědictví a odešel z domu. Tento otec si 

nešel postěžovat za svými sousedy, aby jim říkal: »Pohleďte, co se mi stalo, co mi učinil tento 

nezvedený syn«. Nikoli,“ dodal papež: „Jsem si jist, že odešel plakat do svého pokoje.“ „Proč to 

říkám? Protože evangelium to neříká, ale říká, že když se syn vracel, již zdálky jej otec uviděl. To 

znamená, že tento otec neustále vycházel na terasu, aby pozoroval cestu, zda už se jeho syn vrací. 

Otec, který takto jedná, je ponořen do pláče v očekávání, že se jeho syn vrátí. Toto je pláč Boha 

Otce. A tímto pláčem Otec ve svém Synu tvoří znovu celé stvoření.“  „I dnes tváří v tvář kalamitám 

a válkám vedeným, aby byl adorován bůžek peněz, tváří v tvář nevinným, kteří jsou zabíjeni 

bombami odpalovanými těmi, kdo adorují modlu peněz, také dnes Otec pláče a říká: »Jeruzaléme, 

Jeruzeléme, děti moje, co to děláte?« A říká to ubohým obětem a také obchodníkům se zbraněmi  

a všem, kdo prodávají lidské životy. Přinese nám užitek, budeme-li přemýšlet o svém Otci, Bohu, 

který se stal člověkem, aby mohl plakat; a prospěje nám přemýšlet o tom, že náš Bůh Otec pláče  

i dnes. Pláče nad tímto lidstvem zdráhajícím se chápat pokoj, který nám přináší, pokoj lásky.“ 
 

Co je třeba splnit pro získání plnomocných odpustků pro duše zemřelých: 

1.  Zpověď (svátost smíření). 

2.  Svaté přijímání. 

3.  Modlitba na úmysl Svatého Otce. 

4.  1. a 2. listopadu: 

     při návštěvě kteréhokoli kostela se pomodlit Otčenáš a Věřím v Boha 

     od 3. do 8. listopadu: 
     při návštěvě hřbitova se pomodlit za zesnulé jakoukoli modlitbu  

            (např.Otčenáš, Zdrávas Maria, Věřím v Boha, odpočinutí věčné…) 

5.  Nemít zalíbení v žádném, ani v lehkém hříchu. 

Pro ty, kdo nemohou navštívit hřbitovy až v tyto listopadové dny, platí možnost získat 

plnomocné odpustky při návštěvě hřbitova již od 25. října.  


