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Liběšický Poutníček roč.17, č.5 28.1. 2018  28.1.  Ne   4. neděle v mezidobí Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,    v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Holedečku 29.1. Po  pondělí 4. týdne v mezidobí 30.1.  Út   úterý 4. týdne v mezidobí Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci 31.1.  Čt   památka sv. Jana Boska, kněze              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 (kaple Svaté Rodiny), od 16.00 Poutníčkův klub pro děti na faře v Liběšicích      1.2.  Čt  čtvrtek 4. týdne v mezidobí   v 9.00 vikariátní konference v Žatci 2.2.  Pá   (svátek Uvedení Páně do chrámu) 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) od 16.00 prázdninové bruslení s Poutníčkovým klubem      3.2.  So   památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka     Mše sv. v 8.00 v Liběšicích (kaple Svaté Rodiny), v 10.00 setkání řeholníků a zasvěcených osob s biskupem Janem    v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích v 19.00 mariánské večeřadlo v Liběšicích (kaple Svaté Rodiny)  (modlitba růžence, zásvětná modlitba, mše svatá)  4.2.  Ne   Slavnost Uvedení Páně do chrámu  (Hromnice) Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,    v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích ______________________________________________________________ 
� O příští neděli se žehnají svíčky „hromničky“, které si můžete přinést a které nám připomínají důležitost Božího požehnání a ochrany pro naše domovy. Také si můžete nechat požehnat chléb pro zvířátka na památku sv. Agáty.  
� Letošní Tříkrálová sbírka byla opět rekordní. Celkem naši koledníci vybrali společně 417.035,- Kč. Všem patří veliké poděkování jménem potřebných. Podrobnosti si můžete prohlédnout na webu sbírky www.trikralovasbirka.cz  
� Tradiční Dětský karneval v Liběšicích se bude konat v sobotu 10. února od 14 hodin na sále Obecního domu. Pro dětský karneval můžete věnovat jakékoli věcné dary do tomboly nebo jinak přispět.  Děkujeme Vám.  

Poutníčkova příloha roč.17, č.5 
� Požehnání pro všechny farníky, přátele naší farnosti  a dobrodince denně v 8:00, ve 12:00 a ve 20:00 Víra se předává odvážným svědectvím    (Papež František, 26.1.2018) Papež František na třech slovech vysvětloval, jak po vzoru apoštola Pavla hlásat Krista. Komentoval druhý Pavlův list Timotejovi (2 Tim 1,1-8), který se čte na liturgickou památku tohoto biskupa a ve kterém Pavel svému učedníkovi připomíná „upřímnost víry“. Papež zdůraznil trojici slov, která naznačují, jak předávat víru. Jsou to pojmy „syn“, kterým Pavel označuje Timoteje, dále „matka a babička“ a konečně „svědectví“. Pavel „zplodil Timoteje pošetilostí svého kázání“, a v tom spočívá jeho otcovství. Ve zmíněném čtení se mluví také  o slzách, protože Pavel své hlásání nezjemňuje polovičními pravdami, nýbrž jej koná odvážně  a to z něj činí Timotejova otce. Kázání totiž nemůže být vlažné, podotkl. “Kázání vždycky – dovolte mi užít ten výraz – „pohlavkuje“, je to políček, který  s tebou pohne a posune tě dál. Pavel sám mluví o pošetilosti kázání. Je to pošetilost, protože říkáme, že se Bůh stal člověkem, byl ukřižován a potom vstal z mrtvých…Co na to Pavlovi řekli obyvatelé Athén? Pozítří si tě o tom poslechneme…V hlásání víry se vždy skrývá špetka pošetilosti. Pokušením je uchovat si zdánlivě zdravý rozum, ona průměrnost, která našeptává: „Žerty stranou, tak to není…“, vlažná víra.“ Druhým slovem dnešního čtení je svědectví. Víra se předává svědectvím, které slovům dodává sílu, prohlásil papež. „Jak se milují!“, říkali lidé o prvních učednících  a rozeznávali podle toho první křesťany. “Dnes přijde člověk do nějaké farnosti a vyslechne si, co jeden člověk tvrdí o druhém  a pak ještě o někom dalším…Namísto „jak se milují“ by raději poznamenal: „jak jeden druhého stahují z kůže“. Jazyk tu slouží jako nůž. Jak je možné předávat víru v ovzduší zkaženém klepy  a očerňováním? Nejde to – je třeba svědectví: „Podívejte, tenhle člověk nikdy nikoho nepomlouvá, tamten koná skutky lásky, jiný zase navštěvuje nemocné, proč to asi dělají?“ Takové chování vzbudí zvědavost – proč ten člověk žije právě takto? Ona otázka se rodí ze svědectví, protože tam se předává víra. Proč? Protože má víru, jde v Ježíšových stopách.“  Matka, babička – to je třetí slovo. Víra se předává v mateřském lůně, v lůně církve, protože církev je matka, církev je žena, vysvětloval papež František. Mateřství církve pokračuje  v mateřství matky, ženy. Římský biskup vyprávěl o jedné řeholnici, kterou poznal v Albánii a která byla za tamní diktatury vězněna. Občas jí ale dozorci umožňovali vycházku a ona se chytře vydávala podél řeky, aniž by ji ovšem z něčeho podezřívali. U řeky na ni ale v čase vycházky čekaly matky s dětmi a tato řeholnice děti tajně křtila říční vodou. Krásný příklad, uzavřel papež. “Ptám se ale – jsou dnešní matky a babičky takové, jako ony, o kterých mluví sv. Pavel? „Tvoje babička Lois a tvoje matka Euniké, které ti předaly upřímou víru“, říká Timotejovi. Panuje přesvědčení, že se dítě všechno naučí, až bude chodit na katechismus. Na mne ale padá smutek, když vidím děti, které se neumí pokřižovat a namísto krásného kříže zkouší různé klikyháky, protože vědí, že se po nich něco chce. Chybí tam maminka nebo babička, které by jim to vštípily. Kolikrát přemýšlím o tom, co se dovídají nevěsty, které jednou budou matky,  v předmanželských kurzech – učí se také, že mají předávat víru?“ Prosme Pána, zakončil papež František, aby nás učil, jak předávat víru jako svědci, kazatelé a také jako ženy a matky.  


