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29.1.  Ne   4. neděle v mezidobí  
Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,  

  v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Holedečku 

30.1.  Po   pondělí 4. týdne v mezidobí 

31.1.  Út   památka sv. Jana Boska, kněze 
  Mše sv. v 17.00 v Liběšicích (kaple Svaté Rodiny) 

1.2.  St   středa 4. 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 (kaple Svaté Rodiny) 
od 16.00 Poutníčkův klub pro děti na faře v Liběšicích 

2.2.  Čt  svátek Uvedení Páně do chrámu 
               Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci,  

             v 15.00 v Liběšovicích, v 17.00 v Liběšicích (kaple Svaté Rodiny) 

3.2.  Pá   památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka  (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 (kaple Svaté Rodiny)     
od 16.00 Poutníčkův klub pro děti na faře v Liběšicích 

4.2.  So   památka sv. Bedřicha, opata, premonstráta   (1. sobota v měsíci) 
Mše sv. v 8.00 v Liběšicích (kaple Svaté Rodiny), 
v 10.00 setkání řeholníků a zasvěcených osob s biskupem Janem  
  v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích 

v 17.00 mariánské večeřadlo v Liběšicích (kaple Svaté Rodiny) 
 (modlitba růžence, zásvětná modlitba, mše svatá)  

5.2.  Ne   Slavnost Uvedení Páně do chrámu  (Hromnice) 
Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,  

  v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích 
______________________________________________________________ 

� O příští neděli se žehnají svíčky „hromničky“, které si můžete přinést a které nám 
připomínají důležitost Božího požehnání a ochrany pro naše domovy.  

� Také si o příští neděli můžete nechat požehnat chléb pro zvířátka v souvislosti 
s památkou mučednice sv. Agáty a přijmout svatoblažejské požehnání. 

� v Žatci 30.1., v Lounech 31.1.a 1.2. se koná petiční akce www.stopgenocide.cz.  

� V mrazivých dnech tohoto letošního ledna se v rámci pátečního Poutníčkova klubu 
můžete přidat k našim dětem a mládeži a vydat se s nimi bruslit. 

Poutníčkova 

příloha 
roč.16, č.5 

� Požehnání pro všechny farníky, přátele  
naší farnosti a dobrodince denně v 8:00, ve 12:00 a ve 20:00 

Křesťanský život je napínavý   (Papež František, 27.1.2017) 

Bůh nás vysvoboď od hříchu, který nás jakožto křesťany paralyzuje, totiž od 
ustrašenosti – kázal dnes papež František při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. 

Dnešní liturgické čtení z listu Židům (10,32-39) – řekl v úvodu papež – vybízí ke 
křesťanskému životu pomocí tří opěrných bodů: minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Nejprve 
nás vyzývá, abychom pamatovali na minulost, protože křesťanský život dnes nezačíná, nýbrž 
pokračuje. Pamatovat znamená uchovávat v paměti všechno: věci dobré  
i méně dobré, znamená předkládat svůj životní příběh Bohu bez zahalování či skrývání. 

„»Bratři vzpomeňte na minulé doby«, dny nadšení, pokroky ve víře, prožitky víry  
a protrpěné zkoušky... Křesťanský i každodenní duchovní život nelze chápat bez paměti. 
Nejenom jej nelze chápat, ale nelze jej bez paměti ani křesťansky žít. Paměti na spásu, kterou mi 
Bůh v životě dal, tedy paměti své životní bídy i toho, jak mne z ní Pán pozvedl. Paměť je milost,  
o kterou je třeba prosit. Pane, ať nezapomenu na tvoje kroky ve svém životě, ať nezapomenu 

na dobré i špatné chvíle, radosti i kříže. Křesťan je pamětlivý člověk.“ 
Potom nám autor listu Židům dává na srozuměnou, že jsme na cestě v očekávání 

něčeho, co přijde, totiž setkání s Pánem. A vybízí nás, abychom »žili z víry« - řekl dále Svatý 
otec. 

„Naděje. Dívat se do budoucna. Tak jako nelze žít křesťansky bez paměti na 
uskutečněné kroky, nelze žít křesťansky bez toho, abychom hleděli do budoucnosti s nadějí na 

setkání s Pánem. [Autor listu Židům] vyslovuje krásnou větu: »Už jen chvilku«. Život je jako 
dech. Přejde. Když je člověk mlád, myslí si, že má před sebou spoustu času, ale potom nás život 
učí slovům, která pronášíme všichni: »Jak ten čas letí! Tohoto jsem znal jako dítě a nyní se žení! 
Jak ten čas letí!« Rychle plyne. Avšak naděje na setkání s Ním je napínavý život, je to napětí 
mezi pamětí a nadějí, minulostí a budoucností.“ 
Za třetí – pokračoval papež – nás list Židům vybízí, abychom nezřídka bolestnou a smutnou 
přítomnost žili odvážně a vytrvale a snášeli životní peripetie směle a bez ostychu. Jsme 
hříšníci – dodal – všichni jimi jsme. Někdo dříve, někdo později. Chcete-li, můžeme pak pořídit 
seznam, ale všichni jsme hříšníci. Jděme však vpřed s odvahou a vytrvalostí. Nezůstaňme bez 
hnutí, protože tak nebudeme moci růst.  V závěru nás autor listu Židům povzbuzuje, abychom se 
nedopouštěli hříchu, který ničí paměť, naději i trpělivost. Je jím ustrašenost. To je hřích, ve 
kterém nelze jít vpřed ze strachu. Ježíš nám říká: nebojte se. Ustrašení jsou ti, kdo stále 
ustupují, příliš opatrují sami sebe a ze všeho mají strach. 

„Neriskovat, prosím, hlavně rozvahu. [Dbát] přikázání, všech přikázání. To ano. Ale 
[strach] paralyzuje, uvrhuje do zapomnění přijaté milosti, odnímá paměť i naději, protože ti 
neumožní jít vpřed. Přítomnost křesťana či křesťanky je pak, jako když někdo jde po ulici  
a přižene se nečekaný déšť, není dobře oblečen a pak se srazí šaty... Úzkoprsost, ustrašenost: 
hřích proti paměti, odvaze, trpělivosti a naději. Pán ať nám umožní růst v paměti, ať nám dá 

růst v naději, ať nám každý den dodává odvahu a trpělivost a vysvobodí nás od této 

ustrašenosti, která se bojí všeho, a od úzkoprsosti, která konzervuje. Ježíš nám říká: Kdo chce 
svůj život zachránit, ztratí jej.“ 

 


