Liběšický

Poutníček
roč.16, č.46

12.11. 2017

12.11.

Ne

32. neděle v mezidobí
Mše sv. v 10.00 v Liběšicích,
v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Pnětlukách
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památka sv. Anežky České, panny
ve 14.00 vyzdvižení nového liběšického zvonu do věže kostela v Liběšicích
v 18.00 Fatimský den v kostele v Liběšicích (růženec, mše svatá, průvod)
památka sv. Siarda, opata, premonstráta
Den kanonie v Praze – Nebušicích, mše svatá za zemřelé spolubratry
v 10.00 Mše sv. v domově pro seniory v Žatci
památka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve
Adorační den za nová povolání a za rodiny
celodenní tichá adorace před Nejsvětější svátostí v kapli Božího Milosrdenství
od 10.00 setkání pastoračních asistentů v Liberci
Mše sv. v 8.00 a v 17.00 v Liběšicích, od 16.00 Poutníčkův klub pro děti
památka sv. Gertrudy, panny
památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
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
památka Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla
Mše sv. v 8.00 v Liběšicích,
ve Velké Černoci – „nultý advent“
v 15.00 mše svatá v kostele sv. Václava ve Velké Černoci
v 17.15 požehnání betléma na návsi a adventního stromu
na faře v Liběšicích odpoledne setkání dětí žateckého l etního tábora
33. neděle v mezidobí – 1. Světový den chudých
Mše sv. v 10.00 v Liběšicích,
v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích
v 10.00 a ve 12.00 slavnostní rozeznění nového liběšického zvonu Maria

___________________________________________________________

Kdysi dávno začínal advent svátkem svatého Martina. A tak se i dnes tu a tam
advent začíná slavit o chvíli dřív, než nastane první adventní neděle. Zveme Vás
za adventní atmosférou do Velké Černoce tuto sobotu. Pořádá spolek Velká
Černoc sobě, z.s.
Děkujeme všem, kdo se v sobotu zapojili pod naší potravinovou bankou do
Národní potravinové sbírky jako dobrovolníci – bylo jich téměř 70 a vybralo se
5.171 kg potravin. A také děkujeme všem, kdo přispěli jakkoli potřebným!

www.libesice.com

(dary pro farnost: 20 00 76 35 33 / 2010, variabilní symbol 999)

Po velikém utrpení 20. století
byl dne 5. listopadu 2017 slavnostně
požehnán Mons. Janem Baxantem,
biskupem litoměřickým, smírný

nový zvon
pro liběšický poutní kostel.
Stále můžete přispět na úhradu zbývající čtvrtiny
potřebné částky. Děkujeme Vám mnohokrát!
Číslo sbírkového účtu je: 23 00 64 89 16 / 2010,
variabilní symbol: 2017
Všem dárcům, kteří nás kontaktují, zašleme rádi potvrzení o daru
pro daňové účely. Za každého dárce bude slavena mše svatá.

v pondělí 13. 11. 2017 ve 14 hodin
bude zvon vyzvednut do věže kostela
poprvé se slavnostně rozezní do krajiny
v neděli 19. listopadu 2017 v 10 a ve 12 hodin
Srdečně Vás zveme
www.libesice.com

