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1.1.    Ne  Slavnost Matky Boží Panny Marie – zasvěcený svátek 
Mše svatá v 10.00 v Liběšicích – požehnání tříkrálovým koledníkům 

        a obnova manželských slibů,  
                  v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích, 

v 18.00 vánočně – novoroční koncert Poutníčkova sboru v Hřivicích  

2.1.  Po   památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve  
začíná Tříkrálová sbírka na různých místech naší farnosti 

3.1.  Út   úterý po oktávu Narození Páně 
Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci 
pokračuje Tříkrálová sbírka na různých místech naší farnosti 

v 16.00 požehnání tříkrálovým koledníkům a sbírce od biskupa Jana 
 na Mírovém náměstí v Litoměřicích 

4.1.  St   středa po oktávu Narození Páně 
             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    
pokračuje Tříkrálová sbírka na různých místech naší farnosti 

5.1.  Čt  čtvrtek po oktávu Narození Páně  
               Mše sv. v 17.00 v Liběšicích  
 pokračuje Tříkrálová sbírka na různých místech naší farnosti 

6.1.  Pá   pátek po oktávu Narození Páně (1. pátek v měsíci) 
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      
pokračuje Tříkrálová sbírka na různých místech naší farnosti 

7.1.  So   sobota po oktávu Narození Páně     (1. sobota v měsíci) 
Mše sv. v 8.00 v Liběšicích (v 7.30 mariánské večeřadlo)  
pokračuje Tříkrálová sbírka na různých místech naší farnosti 

8.1.  Ne   Slavnost Zjevení Páně ( TŘI KRÁLOVÉ )  
Mše svatá v 10.00 v Liběšicích – s přichodem tří králů,  

  v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Pnětlukách 
______________________________________________________________ 

� Od 1. do 15. ledna probíhá Tříkrálová sbírka 2017. Děkujeme všem, kdo 

přispějí a velmi prosíme o spolupráci všechny, kdo se mohou zapojit! Je to 

největší humanitární sbírka v naší zemi, která pomáhá velikému množství 

potřebných po celé naší zemi. Pokud jste nepotkali naše koledníčky a chcete 

podpořit Tříkrálovou sbírku v naší farnosti, můžete příspěvek zaslat na náš účet 

číslo: 10 20 54 63 39/ 0800, variabilní symbol 333. Touto cestou Vám můžeme 

dát potvrzení o daru.   Jménem všech potřebných děkujeme za Vaši štědrost! 
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� Požehnání pro všechny farníky, přátele  
naší farnosti a dobrodince denně v 8:00, ve 12:00 a ve 20:00 

Hledět na jesličky znamená nalézt sílu k přijetí svého místa v dějinách  
                               (Papež František, 31.12.2016) 

  Jesličky  nás  zvou,  abychom  si osvojili tuto božskou logiku, která    

  se   nesoustředí   na   privilegia,  výsady a  protekci.    Jde  o  logiku 

  setkání,   přiblížení   a  sblížení.    Jesličky  nás  vybízejí,  abychom  

  opustili    logiku   výjimek    pro   jedny   a   vyloučení   pro   druhé.  

  Bůh   sám    přichází     zlomit    okovy    privilegií      působících 

   vždycky vylučování, aby zavedl pohlazení soucitu, který začleňuje  

  a umožňuje každému člověku vyzařovat důstojnost, pro kterou 

byl stvořen. Dítě v plénkách nám ukazuje Boží moc, která oslovuje jakožto dar, nabídka, kvas  

a příležitost ke vzniku kultury setkání. 

Jesličky nás vybízejí, abychom nic a nikoho nepokládali za ztraceného. Hledět na 

jesličky znamená nalézt sílu k přijetí svého místa v dějinách bez bědování a zatrpklosti, bez 

uzavřenosti a vyhýbavosti, bez vyhledávání zkratek poskytujících privilegia. Hledět na jesličky 

znamená vědět, že čas, který nás čeká, vyžaduje iniciativy plné odvahy a naděje, jakož i zříkání 

se marnivého protagonismu nebo nekonečných bojů o zviditelnění. 

Hledět na jesličky znamená objevovat, jak se zapojuje Bůh tím, že zapojuje nás, činí z nás 

součást svého díla a vybízí nás k odvážnému a rozhodnému přijetí budoucnosti, jež je před námi. 

Pohledem na jesličky se setkáváme s tvářemi Josefa a Marie. Mladými tvářemi plnými 

naděje a očekávání, plnými otázek. Mladé tváře, jež hledí vpřed s nesnadným posláním pomáhat 

růst Dítěti-Bohu. Nelze mluvit o budoucnosti, aniž bychom rozjímali o těchto mladých tvářích  

a přijali odpovědnost, kterou máme vůči našim mladým; a spíše než odpovědnost je správným 

slovem dluh, ano, máme vůči nim dluh. Mluvit o končícím se roku znamená cítit pozvání 

přemýšlet o tom, jak se zajímáme o místo, které mají mladí v naší společnosti. 

Vytvořili jsme kulturu, která na jedné straně vytváří z mládí idol, který se pokouší učinit 

věčným, avšak paradoxně jsme naše mladé připravili o prostor jejich reálného začlenění, neboť 

jsme je pozvolna vytlačili z veřejného života, přinutili emigrovat nebo žebrat o zaměstnání, která 

neexistují nebo jim nedovolují plánovat jejich budoucnost. Privilegovali jsme spekulaci namísto 

důstojné a opravdové práce, která by jim umožila být aktivními protagonisty života naší 

společnosti. Očekáváme a vyžadujeme od nich, aby byli kvasem budoucnosti, ale 

diskriminujeme a „odsuzujeme“ je ke klepání na dveře, které namnoze zůstávají zavřeny. 

Pohled na jesličky nás vyzývá, abychom pomohli našim mladým nepodléhat zklamání 
kvůli našim nezralostem a stimulovali jejich schopnost snít a za svoje sny zápasit. 

Schopnost  růst a stávat se otci a matkami našeho lidu. 

Jak je dobré rozjímat o Bohu-Dítěti tváří v tvář končícímu se roku! Je to pozvání vrátit  se  

k pramenům a kořenům naší víry. V Ježíši se víra stává nadějí, kvasem a požehnáním: 

„Něhou, která nás nikdy nezklame, vždycky nám může pomoci navracet radost, pozvedat 
hlavu a začínat znovu“ (Evangelii gaudium, 3).         (zkráceno) 

              
www.trikralovasbirka.cz 


