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15.1.  Ne   2. neděle v mezidobí 
Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,  

  v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích 
  zakončení Tříkrálové sbírky, poslední koledování 

16.1.  Po   pondělí 2. týdne v mezidobí 
  úřední sčítání Tříkrálové sbírky  

17.1.  Út   památka sv. Antonína, opata 
  Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci 

18.1.  St   památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 
             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 (kaple Svaté Rodiny) 
od 16.00 Poutníčkův klub pro děti na faře v Liběšicích 

19.1.  Čt  čtvrtek 2. týdne v mezidobí 
               Mše sv. v 17.00 v Liběšicích (kaple Svaté Rodiny) 

20.1.  Pá   památka sv. Fabiána a Šebestiána, mučedníků   
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 (kaple Svaté Rodiny)     
od 16.00 Poutníčkův klub pro děti na faře v Liběšicích 

21.1.  So   památka sv. Anežky římské, panny a mučednice 
Mše sv. v 8.00 v Liběšicích (kaple Svaté Rodiny), 
             ve 14.00 ve Velké Černoci 

22.1.  Ne   3. neděle v mezidobí – neděle modliteb za jednotu křesťanů 
Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,  

  v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích 
______________________________________________________________ 

� Ve středu 18. ledna začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Každoročně 
začíná svátkem Panny Marie, Matky jednoty a končí o svátku Obrácení svatého 
apoštola Pavla, 25. ledna. V této době se také obrací naše pozornost k potřebě 
společné modlitby všech křesťanů za mír vzhledem k narůstajícímu nebezpečí 
nových válečných konfliktů a ztrátě identity celé Evropy. 

� Příští neděli se koná diecézní sbírka na katolické školy. 

� V tomto týdnu proběhne postupné úřední sčítání Tříkrálové sbírky 2017. Průběžné 
výsledky, které se postupně aktualizují, můžete sledovat na oficiálním webu 
www.trikralovasbirka.cz. 
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� Požehnání pro všechny farníky, přátele  
naší farnosti a dobrodince denně v 8:00, ve 12:00 a ve 20:00 

Zítřek bude věčností, budu-li věrný dnes 
(Papež František, 12.1.2017) 

  Náš život je dnešek, který se nebude opakovat. Ve své homilii při ranní mši v kapli 
Domu sv. Marty mluvil papež o lidském srdci, kde se rozhoduje o dnešku. »Až uslyšíte dnes 
jeho hlas, nezatvrzujte svoje srdce« - tento verš dnešního liturgického čtení z listu Židům (Žid 
3,7-14) si vzal papež František za podnět svého kázání, ve kterém pomocí slov „dnes“  
a „srdce“ naznačil dvě zásadní linie zpytování svědomí. 

„Ve slovu dnes – řekl v úvodu – je obsažen náš život, dnešek, po kterém nebude žádné 
replay, dnešek, ve kterém jsme obdrželi Boží lásku a příslib, že nalezneme Boha. Dnes můžeme 
obnovit svoji smlouvu s Boží věrností, avšak pouze dnes, nikoli zítra, jak jsme pokoušeni si 
říkat. Je to pokušení zítřkem, který nepřijde – pokračoval papež s odvoláním na Ježíšovo 
podobenství, ve kterém na nebeskou bránu klepe člověk se slovy: »Jedli jsme spolu, byl jsem  
s tebou...«, avšak uslyší odpověď: »Neznám tě, přišel jsi pozdě...« (srov. Lk 13,23-28).“ 

„Neříkám to, abych vás strašil, ale zkrátka proto, abych zdůraznil, že náš život je dnes, 

dnes anebo nikdy. To si myslím. Zítřek bude věčností, která nepomine, spolu s Pánem  
a navždy, pokud jsem věrný dnes. Otázka, kterou vám kladu, je ta, kterou klade Duch svatý: »Jak 

žiju já dnes?«.“ „Druhým slovem, které v prvním čtení vícekrát zmiňuje Duch svatý, je srdce – 
pokračoval papež. Srdce totiž potkává Pána, který často vytýká lidským srdcím, že »nechtějí 
rozumět«, a varuje, aby »nikdo neměl srdce zlé a nevěřící«.“ 

„V našem srdci totiž jde o dnešek. Je naše srdce otevřené Pánu? Vždycky mne osloví, 
když potkám staršího člověka, často kněze či řeholní sestru, kteří mi říkají: »Otče modlete se, 
aby vytrval až do konce«. Odpovídám: »Snažil jsi se celý život konat dobro  
a všechny své dny jsi strávil ve službě Pánu a máš strach?« - »Ne, to ne, ale můj život ještě není 
u konce. Chci jej žít plně, modlit se a mít srdce pevné ve víře, nezkažené hříchem, neřestmi  

a korupcí«...“ Klaďme si tedy otázku o svém dnešku  
a o svém srdci, vybízel papež. 

„Dnešek se neopakuje, toto je život. Mějme 

srdce otevřené Pánu, nikoli zatvrzelé  
a uzavřené, nikoli nevěřící, zkažené a svedené 

hříchy. Pán potkával mnohé, kteří měli uzavřené 
srdce: učitele Zákona, ty, kdo ho pronásledovali  
a strojili léčky, aby jej odsoudili... a nakonec se jim to 
povedlo. Odnesme si domů jen tato dvě slova: jaký je 
můj dnešek? Můj konec může přijít dnes, tento den 
nebo o mnoho dní později. Jaký je však můj dnešek  
v Pánově přítomnosti? A jaké je moje srdce? Je 
otevřené, věřící? Nechá se vést Pánovou láskou? Nad 
těmito dvěma otázkami prosme Pána o milost, kterou 
každý z nás potřebuje.“ 
 


