Poutníčkova

Liběšický

příloha

Poutníček

roč.17, č.7

roč.17, č.7

11.2. 2018

11.2.

Ne

6. neděle v mezidobí (Světový den nemocných)
Mše svatá v 10.00 v Liběšicích – s udílením svátosti nemocných,
v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Pnětlukách

12.2.

Po

pondělí 6. týdne v mezidobí

13.2.

Út

úterý 6. týdne v mezidobí
Den kanonie na Strahově – v 10.00 mše sv. v bazilice na Strahově
Mše sv. v 17.00 v Želči

14.2.

St

15.2.

Čt

16.2.

Pá
pátek po Popeleční středě
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)
po večerní mši svaté společná modlitba křížové cesty
od 16.00 bruslení s Poutníčkovým klubem

17.2.

So

sobota po Popeleční středě
Mše sv. v 8.00 v Liběšicích (kaple Svaté Rodiny)

18.2.

Ne

1. neděle postní – s udílením popelce
Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,
v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích

Požehnání pro všechny farníky, přátele naší farnosti

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

Popeleční středa – den přísného postu
Adorační den za nová povolání a za rodiny
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
čtvrtek po Popeleční středě
Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci, v 15.00 v Siřemi

______________________________________________________________

Již tento týden začíná doba postní Popeleční středou. K této důležité době si
můžete na našem webu www.libesice.com přečíst poselství papeže Františka.
V týdnu od 12. do 18.2. probíhá Národní týden manželství. Má připomenout
v blízkosti svátku sv. Valentina důležitost, hodnotu, krásu a důstojnost tohoto
životního stavu. Více na www.tydenmanzelstvi.cz.
Na pátek 23. února vyhlásil papež František den modlitby a postu za mír
ve světě. Modlitební úmysl se týká všech zemí trpících válkami a násilím,
obzvláště pak Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu.
Postním obdobím začíná také každoroční postní almužna pro Diecézní charitu.
Do papírových pokladniček je možné odkládat ušetřené peníze za požitky, které si
odřekneme. Je to příležitost ke zvláštní postní oběti.

www.libesice.com

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

Na Popeleční středu a na Velký pátek je přísný půst
Půst od masa se dodržuje každý pátek po celý rok. Ale na Popeleční středu
a na Velký pátek se drží takzvaný přísný půst. Co to je?

Přísný půst = půst od masa + půst újmy = nejíst maso
a pouze jednou za celý den se najíst a 2x občerstvit. Vřele se
však doporučuje půst pouze o chlebu (pečivu) a vodě. Malé děti,
nemocní a staří lidé nejsou postem vázáni. Všichni by však v tento den podle
svých možností měli přinést nějakou oběť a něco si odříct.
„Půst oslabuje naše sklony k násilí, odzbrojuje nás a je významnou příležitostí k růstu. Na jednu
stranu nám umožňuje prožít, co musejí snášet lidé postrádající i to, co nezbytně potřebují, lidé
den co den sužovaní hladem. Na stranu druhou odráží stav našeho vlastního ducha, který hladoví
po dobru a žízní po životě v Bohu. Půst nás probouzí a působí, že jsme vnímavější vůči Bohu
i bližnímu. Oživuje naši touhu poslouchat Boha, který jediný dokáže utišit náš hlad.“
(Papež František v poselství k postní době 2018)

