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Liběšický Poutníček roč.17, č.1 1.1. 2018  31.12.  Ne   Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa   Mše svatá v 10.00 v Liběšicích, v 15.00 v Domoušicích,     v 17.00 v Liběšicích – poděkování za uplynulý rok     a prosby o Boží pomoc do nového roku zpívaná adorace od 22.00 v kapli Svaté Rodiny na faře v Liběšicích   23.30 půlnočně – novoroční mše svatá v kapli Svaté Rodiny 1.1.    Po  Slavnost Matky Boží Panny Marie – zasvěcený svátek Mše svatá v 10.00 v Liběšicích – požehnání tříkrálovým koledníkům         a obnova manželských slibů,                    v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích, v 18.00 vánočně – novoroční koncert Poutníčkova sboru v Hřivicích  2.1.  Út   památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci začíná Tříkrálová sbírka na různých místech naší farnosti 3.1.  Čt   středa po oktávu Narození Páně              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,     pokračuje Tříkrálová sbírka  v 16.00 požehnání tříkrálovým koledníkům a sbírce od biskupa Jana  na Mírovém náměstí v Litoměřicích 4.1.  Čt  čtvrtek po oktávu Narození Páně                  pokračuje Tříkrálová sbírka na různých místech naší farnosti 5.1.  Pá   pátek po oktávu Narození Páně (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      pokračuje Tříkrálová sbírka na různých místech naší farnosti 6.1.  So   sobota po oktávu Narození Páně     (1. sobota v měsíci) Mše sv. v 8.00 v Liběšicích (v 7.30 mariánské večeřadlo)  pokračuje Tříkrálová sbírka na různých místech naší farnosti 7.1.  Ne   Slavnost Zjevení Páně ( TŘI KRÁLOVÉ )  Mše svatá v 10.00 v Liběšicích – s přichodem tří králů,    v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích ______________________________________________________________ 
� Od 1. do 14. ledna probíhá Tříkrálová sbírka 2018. Právě teď se můžete přihlásit a pomoci nám při organizaci této největší humanitární sbírky v naší zemi. Děkujeme všem za Vaši pomoc i všem, kdo jakkoli do sbírky přispějete.  

Poutníčkova příloha roč.17, č.1 
� Požehnání pro všechny farníky, přátele  naší farnosti a dobrodince denně v 8:00,  ve 12:00 a ve 20:00 Ježíš otevírá lidi vzájemné lásce             (Papež František, 26.12.2017) Po slavnosti Ježíšova Narození slavíme dnes narození pro nebe svatého Štěpána, prvomučedníka. Třebaže by se na první pohled mohlo zdát, že oba svátky nic nespojuje, ve skutečnosti mezi nimi existuje velmi silné pojítko. Včera jsme ve vánoční liturgii slyšeli zvěstovat: »Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi« (Jan 1,14). Svatý Štěpán vyvolal u představitelů svého lidu krizi, protože byl »plný víry  a Ducha svatého« (Sk 6,5), pevně věřil a vyznával novou přítomnost Boha mezi lidmi; věděl, že pravým chrámem Božím je nyní Ježíš, věčné Slovo, jež přišlo přebývat mezi nás  a přidobnilo se nám ve všem kromě hříchu. Štěpán je však obviněn, že hlásá zničení Jeruzalémského chrámu. Je obviněn z toho, že hlásal: »Ježíš Nazaretský rozboří tento chrám  a změní ustanovení, která máme od Mojžíše« (Sk 6,14). Ježíšovo poselství je vskutku nepohodlné a příčí se nám, protože vyzývá zesvětštělou náboženskou moc a provokuje svědomí. Jeho příchod nutí k obrácení, ke změně mentality, ke zřeknutí se předešlého smýšlení, ke změně a konverzi. Štěpán zůstal zakotven  v Ježíšově poselství až do smrti. Jeho poslední modlitby: »Pane Ježíši, přijmi mého ducha!«  a »Pane, nepřičítej jim tento hřích« (Sk 7,59-60) jsou věrnou ozvěnou těch, které pronesl Ježíš na kříži: »Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha!« a »Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí« (Lk 23, 46.34). Štěpán mohl svá slova pronést právě proto, že Boží Syn přišel na zem, byl zabit a vzkříšen pro nás. Předtím by taková vyjádření nebyla lidsky myslitelná. Štěpán úpěnlivě prosí Ježíše, aby přijal jeho ducha. Zmrtvýchvstalý Kristus je totiž Pán  a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, a to nejenom ve chvíli naší smrti, ale v každém okamžiku našeho života: bez Něho nemůžeme činit nic (srov. Jan 15,5). Proto se také my můžeme před Dítětem Ježíšem v jesličkách takto modlit: »Pane Ježíši, svěřujeme ti svého ducha, přijmi jej«, aby byl náš život opravdu dobrý podle evangelia. Ježíš je náš prostředník  a smiřuje nás s Otcem, ale také mezi námi. On je zdrojem lásky, která nás otevírá společenství s bratřími a lásce mezi námi, přičemž odstraňuje každý svár a zášť. Víme, jak nám škodí a jak je nepěkná nevraživost. A Ježíš ji všechnu odstraňuje a způsobuje, že se máme rádi. To je zázrak Ježíšův. Prosme Ježíše, narozeného pro nás, aby nám pomohl si osvojit tento dvojí postoj důvěry v Otce a lásky k bližnímu. Tento postoj proměňuje život  a činí jej krásným a plodným. Marii, Matku Vykupitele a Královnu mučedníků, s důvěrou prosme, aby nám pomáhala přijmout Ježíše za Pána svého života a stát se Jeho odvážnými svědky, připravenými osobně platit za věrnost evangeliu. Začíná Tříkrálová sbírka 2018.  Sbírku můžete v naší farnosti podpořit také svým darem na účet:  10 20 54 63 39 / 0800, variabilní symbol 333.   Vámi darovanou částku pak přičteme do našich kasiček  a můžete získat potvrzení o daru.  Velmi Vám děkujeme za pomoc všem potřebným! 


