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

  v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Pnětlukách 

13.3.  Po   pondělí po 2. neděli postní – Výroční den zvolení papeže Františka 
  v 18.00 Fatimský den v Liběšicích  (růženec, zásvětná modlitba,  

mše svatá – kaple Svaté Rodiny, následuje světelný průvod v areálu fary) 

14.3.  Út   úterý po 2. neděli postní 
  prázdninový program Poutníčkova klubu 

15.3.  St   středa po 2. 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 v Liběšicích (kaple Svaté Rodiny) 
prázdninový program Poutníčkova klubu 

16.3.  Čt  čtvrtek po 2. neděli postní 
Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci,  
              v 15.00 v Siřemi, v 17.00 v Liběšicích (kaple Svaté Rodiny)     

17.3.  Pá   pátek po 2. 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,  
od 16.00 Poutníčkův klub pro děti na faře v Liběšicích 
po večerní mši svaté společná modlitba křížové cesty 

18.3.  So   sobota po 2. neděli postní    
Mše sv. v 8.00 v Liběšicích, ve 14.00 ve Velké Černoci  

19.3.  Ne   3. neděle postní  
Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,  

  v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích 
______________________________________________________________ 

� 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. 

� Srdečně Vás zveme na postní duchovní obnovu v sobotu 25. března od 8.00. 

Koná se v rámci pozvání papeže Františka k duchovnímu zastavení v postní době, 

nazvaném 24 hodin pro Pána, od pátku 24. do soboty 25. března. Po celý pátek je 

příležitost ke svátosti smíření na faře a k adoraci v kapli Božího Milosrdenství. 
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� Požehnání pro všechny farníky, přátele naší farnosti 
a dobrodince denně v 8:00, ve 12:00 a ve 20:00 

Ďáblovy otrávené šípy odrážet štítem Božího Slova   
      (Papež František, 5.3.2017) 

O první postní neděli nás evangelium uvádí na cestu k Velikonocům a ukazuje nám 

Ježíše, který je na poušti vystaven po čtyřicet dní ďáblovým pokušením (srov. Mt 4,1-11). Tato 

epizoda zapadá do konkrétního okamžiku Ježíšova života. Následuje hned po křtu v řece Jordán 

a předchází jeho veřejnému vystoupení. Ježíš právě obdržel slavnostní pověření: sestoupil na 

Něho Duch Boží a nebeský Otec jej prohlásil za „milovaného Syna, v němž má zalíbení“ (srov. 

Mt 3,17). Je nyní připraven zahájit svoje poslání. To však má svého deklarovaného nepřítele, 

tedy Satana, a proto se s ním vzápětí „tělo na tělo“ střetává. Ďábel činí narážky právě na 

označení „Boží Syn“ ve snaze odvrátit Ježíše od uskutečňování Jeho poslání: „Jsi-li Syn 

Boží...“ – říká mu opakovaně a chce Jej přimět, aby vykonal zázrak na způsob jakéhosi 

divotvůrce. Nejprve proměněním kamenů na chléb, aby utišil svůj hlad, potom aby skočil  

z vrcholu chrámu a nechal se zachránit od andělů. Jako třetí následuje výzva, aby se klaněl ďáblu 

a tak dosáhl vlády nad světem (srov. v.9). 

Během tohoto trojího pokušení chce Satan odvést Ježíše z cesty poslušnosti  

a pokoření, neboť ví, že touto cestou bude poraženo zlo, a uvést Jej na falešnou zkratku úspěchu 

a slávy. Všechny ďáblovy otrávené šípy však Ježíš „odráží“ štítem Božího Slova (vv. 4.7.10), 

které vyjadřuje Otcovu vůli. Ježíš se nevyjadřuje svými slovy, nýbrž odpovídá pouze Božím 

Slovem. Syn naplněný Duchem svatým tak vychází z pouště vítězně. 

Během čtyřiceti dnů postní doby jsme jako křesťané zváni jít v Ježíšových stopách 
a vést duchovní boj proti Zlému silou Božího Slova. Nikoli svými vlastními slovy, ta nejsou k 

ničemu. Boží Slovo má moc potřít Satana. Proto je třeba se důvěrně obeznámit  

s Biblí: číst ji často, rozjímat a asimilovat. Bible obsahuje Boží Slovo, které je vždycky 

aktuální a účinné. Kdosi řekl: co by se stalo, kdybychom zacházeli s Biblí tak, jako zacházíme se 

svým mobilem? Kdybychom ji nosili stále s sebou – nebo jen kapesní vydání evangelia – co by 

se stalo? Kdybychom se vraceli v případě, že ji zapomeneme? – Když zapomeneš mobil a zjistíš 

to, hned se vrátíš jej hledat. Kdybychom tak otevírali Bibli několikrát denně a četli Boží 

poselství, která jsou tam obsažena, stejně jako čteme sms-ky? Co by se stalo? Jistě, je to 

paradoxní přirovnání, ale přivádí k zamyšlení. Kdybychom totiž Boží Slovo stále nosili  

v srdci, žádné pokušení by nás nemohlo oddálit od Boha a žádná překážka by nás nemohla 

svést z cesty dobra, uměli bychom přemáhat každodenní ponoukání zla, které je v nás  
i okolo nás; zjistili bychom, že jsme schopnější žít vzkříšeným životem podle Ducha, přijímat  

a mít rád bratry, zejména ty nejslabší a potřebné, a také nepřátele. 

Panna Maria, dokonalý obraz poslušnosti Bohu a bezpodmínečné důvěry k Jeho vůli, ať 

je nám oporou na této postní cestě, abychom chápavě naslouchali Božímu Slovu  

a uskutečňovali pravou konverzi srdce. 

 

            Mariánský rok 2017 – výročí 100 let zjevení ve Fatimě 
   Fatimský den v Liběšicích každého 13-tého v měsíci 
        srdečně zveme 
 


