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27.8.  Ne   21. neděle v mezidobí 

              Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,  
v 15.00 svatobartolomějská poutní mše svatá v Nečemicích, 

v 17.30 svatobartolomějská poutní mše svatá v Holedečku  

28.8.  Po   slavnost sv. Augustina, biskupa a učitele církve 

29.8.  Út   památka Umučení sv. Jana Křtitele 
Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci 

30.8. St            památka sv. Bronislavy, panny, premonstrátky 

             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 

31.8.  Čt   čtvrtek 21. týdne v mezidobí 

1.8.  Pá   pátek 21. týdne v mezidobí    ( 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   
v 8.00 a v 17.00 pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu 

2.8.  So  sobotní památka Panny Marie   ( 1. sobota v měsíci ) 
v 9.30 slavnostní zahájení 60. ročníku Žatecké Dočesné na radnici v Žatci 
v 19.00 mariánské večeřadlo v Liběšicích (růženec, mše s., zásvětná modlitba) 

3.8.  Ne   22. neděle v mezidobí 

              Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,  
   v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích 
 po každé mši svaté modlitba k Duchu svatému za nový školní rok 

 
___________________________________________________________ 

� Srdečně Vás zveme tuto neděli na poutní mše svaté ke cti svatého Bartoloměje 
v našich dvou kostelích, jemu zasvěcených – v Nečemicích a v Holedečku. 

� Slavnost udílení svátosti biřmování se v naší farnosti bude konat v neděli 24. září. 

� Srdečně zveme všechny koledníky Tříkrálové sbírky na každoroční Setkání králů, 

které se letos uskuteční v neděli 17. září od 14-ti hodin. 

� Příští neděli budeme vyprošovat dary Ducha svatého všem dětem a studentům  

i všem pedagogům pro nastávající školní rok. 

� Sbírka na nový zvon pro liběšický kostel nadále pokračuje. V tomto Mariánském roce 

bychom chtěli vrátit poutní svatyni v Liběšicích zvon, pojmenovaný po Panně Marii. 

Pomozte nám rozšířit tuto informaci o právě konané sbírce. Plakátek ke stažení najdete 

na našich stránkách www.libesice.com. Děkujeme Vám všem za Vaši pomoc! 

Poutníčkova 

příloha 
roč.16, č.35 

� Požehnání pro všechny farníky, přátele naší farnosti  

a dobrodince denně v 8:00, ve 12:00 a ve 20:00 

Vaší Královnou je Matka 
                      (Papež František, 26.8. 2017) 

Videoposelstvím ke 300. výročí korunovace milostného obrazu Čenstochovské Madony 

(foto) na Královnu Polska oslovil dnes dopoledne papež František účastníky národní poutě na 

Jasné Hoře. „S velkou sympatií“ zdraví v úvodu Petrův nástupce poutníky, kteří po dlouhé cestě 

dorazili spolu s drahými bratry biskupy a kněžími do duchovní metropole Polska“. 

„Je-li Čenstochová srdcem Polska, pak má Polsko mateřské srdce; znamená to, že jeho 

život tepe spolu s Matkou Boží. Jedině jí všechno svěřujete: minulost, přítomnost, budoucnost, 

radosti i úzkosti svého osobní života i života své milované vlasti.Toto je překrásné. A pro mne je 

pěkné připomenout si, jak jsem loni spolu s vámi stanul před zraky Matky, díval se do očí 

Madony a jejímu srdci svěřoval vše, co leželo na srdci mně i vám. Uchovávám v živé paměti ony 

chvíle, onu radost, že jsem i já přišel jako poutník, abych před zraky Matky spolu s vámi oslavil 

1050 let od křtu Polska.  

Dnes vás shromažďuje v obrovském počtu další milost: před třemi sty lety papež 

rozhodl korunovat obraz Jasnohorské Madony, vaší Královny. Je to velká pocta mít Matkou 

Královnu, samu Královnu andělů a svatých, která - oslavena v nebi - kraluje. Ještě větší radost 

však působí vědomí, že vaší Královnou je Matka a že milujete jako Matku Tu, kterou nazýváte 

Paní. Posvátný obraz totiž ukazuje, že Maria není vzdálená Královna, dlící na trůnu, nýbrž 

Matka, která v náruči chová Syna a s Ním nás, všechny svoje děti. Je to pravá Matka,  

s poznamenanou tváří, Matka, která trpí, protože si problémy našeho života bere opravdu  

k srdci. Je to blízká Matka, která nás nikdy neztrácí z dohledu, je to něžná Matka, která nás drží 

za ruku na každodenní cestě. 

Přeji vám, abyste toto slavnostní jubileum, které slavíte, prožili jako příhodnou chvíli, 

kdy nikdo z nás necítí, že je sirotkem, protože má každý nablízku Matku, nepřekonatelně něžnou 

Královnu. Ona nás zná a provází svým typickým mateřským stylem, mírně a zároveň odvážně, 

nikdy ne dotěrně a ustavičně v dobrém, je trpělivá tváří v tvář zlu a aktivně podporuje 

svornost.Madona ať vás obdaří milostí společně se radovat jako rodina shromážděná kolem 

Matky. V tomto duchu církevního společenství, posílen ještě více tímto jedinečným vztahem 

Polska k Petrovu nástupci vám ze srdce uděluji apoštolské požehnání. A žádám vás všechny, 

prosím, modlete se za mne. Děkuji.“ 

Řekl papež František sto tisícům věřících shromážděných ke mši svaté, kterou dnes 

dopoledne na prostranství před mariánskou svatyní sloužili biskupové Polska za účasti 

nejvyšších státních představitelů.  
 

 

Setkání králů Tříkrálové sbírky 2017  

v neděli 17. září od 14.00   

v areálu fary v Liběšicích 

   Srdečně zveme všechny koledníky i vedoucí skupin 


