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5.3.  Ne   1. neděle postní – s udílením popelce 
Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,  

  v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích 

6.3.  Po   pondělí po 1. neděli postní 

7.3.  Út   úterý po 1. neděli postní 
Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci, v 15.00 v Želči 

8.3.  St   středa po 1. neděli postní 
             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 

9.3.  Čt  čtvrtek po 1. neděli postní 

10.3.  Pá   pátek po 1. neděli postní    
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 
po večerní mši svaté společná modlitba křížové cesty 

11.3.  So   sobota po 1. neděli postní    
Mše sv. v 8.00 v Liběšicích, v 16.00 v Hradišti 

12.3.  Ne   2. neděle postní  
Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,  

  v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Pnětlukách 
______________________________________________________________ 

� Začala postní doba, níž si můžete přečíst poselství papeže Františka na našem 

webu  www.libesice.com.   

� Srdečně zveme první provedení Zpívaných pašijí v Liběšicích - v neděli 2.dubna 

ve 13.30 v kostele v Liběšicích v podání Bohušovické scholy. 

� V letošním roce si připomínáme velmi důležité výročí 100 let od zjevení Panny 

Marie ve Fatimě. Nabízíme Vám společnou pouť do Medžugorje na svátek 

Panny Marie Prostřednice všech milostí 3. – 10.  května. (Cena:  2780,- Kč cesta 

+ 50 Euro ubytování, jídlo a pojištění vlastní). Pouť se uskuteční v případě 

dostatečného počtu přihlášených. Zájem hlaste co nejdříve, děkujeme. 

� Dne 1.4. 2017 od 9 do 17 hod. se bude konat v brněnském Centru naděje a pomoci 

CENAP akreditovaný seminář  "NAPROHELP, úspěšná cesta k dítěti“. Seminář, 

určený pro lékaře, ostatní zdravotníky, poradce PPR, ale i bioetiky,  je zaměřen na 

úspěšné a důstojné řešení nechtěné neplodnosti bez umělého oplodnění. 

Přihláška i další informace jsou na http://www.cenap.cz/naprohelp 
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� Požehnání pro všechny farníky, přátele naší farnosti 
a dobrodince denně v 8:00, ve 12:00 a ve 20:00 

O pravém a falešném postu   (Papež František, 3.3.2017) 

Pravý půst spočívá v pomoci bližnímu, falešný půst mísí religiozitu s nekalými 

obchody a úplatky vlastní marnivosti, kázal papež František při ranní eucharistii v Domě svaté 

Marty. Liturgická čtení dnes mluví o postu, vysvětloval papež, o pokání, ke kterému jsme  

v této postní době vyzváni, abychom se přiblížili Pánu. Bůh nepohrdne zkroušeným  

a pokorným srdcem, říká dnešní žalm (Žl 51), srdcem, které uznává svůj hřích a ví o tom, co 

spáchalo. V prvním čtení z knihy proroka Izaiáše (Iz 58,1-9a) Bůh vyčítá falešnou zbožnost 

pokrytcům, kteří si při postu vyřizují své záležitosti, utiskují dělníky a hádají se za úderů 

zločinných pěstí. Na jedné straně se postí, na druhé se dopouštějí nepravostí a uzavírají 

špinavé obchody. Hospodin však žádá pravý půst, který je pozorný vůči bližnímu: 

“Ten druhý půst je pokrytecký – řečeno slovem, které Ježíš často užívá – je to vnějškový 

půst, kterým se přesvědčujeme o vlastní spravedlnosti, ale ve skutečnosti se dopouštíme 
nepravostí, nejsme spravedliví, utiskujeme lidi. Někdo řekne: „Ale já jsem velkorysý, přispěju 
velkou částkou na církev“ – „Řekni mi, platíš spravedlivou mzdu své pomocnici v domácnosti? 
Své zaměstnance vyplácíš na černo? Anebo podle zákona, aby mohli dát najíst svým dětem?“ 

Papež František pak vyprávěl, co se krátce po druhé světové válce stalo jezuitovi  

o. Pedrovi Arrupemu, když byl misionářem v Japonsku. Přišel za ním bohatý podnikatel  

s darem na evangelizační činnost a na schůzku s sebou vzal novináře a fotografa. V obálce bylo 

pouhých deset dolarů. 

“To je totéž, co děláme my, když nedáváme spravedlivý plat svým lidem. Bereme si 
úplatky ze svého pokání, modlitby, postu a almužny – jsou to úplatky vlastní marnivosti, touhy 
ukázat se navenek. To však není ryzost, nýbrž pokrytectví. Proto Ježíš říká: Když se modlíš, dělej 

to ve skrytu, když dáváš almužnu, nevytrubuj před sebou, když se postíš, nedělej ztrápený 
obličej. Jako kdyby pravil: Prosím pěkně, když konáš nějaký dobrý skutek, neber si z něj úplatek, 
protože je určen jenom Otci.“ 

Papež citoval Hospodina slova z proroka Izaiáše, kterými pokrytcům vysvětluje,  

v čem spočívá pravý půst. Jak poznamenal, zdá se, že byla napsána pro naše dny. 

“Či není půst, jaký si přeji, spíš toto: Rozvázat nespravedlivá pouta, uvolnit uzly jha, 
utiskované propustit na svobodu, zlomit každé jařmo? Lámat svůj chléb hladovému, popřát 
pohostinství bloudícím ubožákům; když vidíš nahého, obléci ho, neodmítat pomoc svému 
bližnímu? Přemýšlejme o těchto slovech, o svém srdci a o tom, jak se postíme, modlíme  
a dáváme almužny. Pomůže nám také myšlenka na to, co asi cítí člověk, který se vrací z večeře 
řekněme za 200 euro a cestou domů vidí někoho hladového, nepohlédne na něj a kráčí dál. 
Prospěje nám, když se nad tím zamyslíme.“ vyzýval papež František.  

 

Srdečně Vás zveme již nyní na výjimečnou událost: 
vystoupení Bohušovické scholy 

Zpívané pašije podle Jana v pop-rockovém rytmu 
neděle 2. dubna 2017 ve 13.30 v kostele v Liběšicích u Žatce 


