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Liběšický Poutníček roč.17, č.6 4.2. 2018  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 5.2. Po  památka sv. Agáty, panny a mučednice 6.2.  Út   památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci 7.2.  Čt   středa 5. týdne v mezidobí              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) 8.2.  Čt  památka sv. Josefíny Bakhity, panny 9.2.  Pá   památka sv. Scholastiky, panny 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 bruslení s Poutníčkovým klubem      10.2.  So   svátek sv. Huga, opata, premonstráta     Mše sv. v 8.00 v Liběšicích (kaple Svaté Rodiny), ve 13.00 zahájení Masopustu v Želči ve 14.00 Dětský karneval v Liběšicích na sále Obecního domu 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 ______________________________________________________________ 
� Tradiční Dětský karneval v Liběšicích se koná v sobotu 10. února od 14 hodin. Do tomboly je možné věnovat jakékoli věcné dary. Děkujeme Vám. 
� A v Želči se tentýž den koná lidový masopust s průvodem masek vesnicí. 
� V souvislosti se Světovým dnem nemocných je možné přijmout o příští neděli společně svátost nemocných, což je veliká posila pro ty, kdo trpí vážnějšími nemocemi. Před jejím přijetím je vhodné přijmout svátost smíření (zpověď). 
� 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.  
� Svatý otec ustanovil pátek 23. února jako zvláštní den modliteb a půstu za mír ve světě a vyzval všechny lidi dobré vůle, aby se k němu připojili. Modlitební úmysl se týká všech zemí trpící válečnými konflikty a násilím, obzvláště pak Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu. 

Poutníčkova příloha roč.17, č.6 
� Požehnání pro všechny farníky, přátele naší farnosti  a dobrodince denně v 8:00, ve 12:00 a ve 20:00 Nehleďte na obrazovku telefonu více než do bratrových očí    (Papež František, 2.2.2018) Čtyřicet dní po Vánocích slavíme Pána, který vstupuje do chrámu a vychází tak  v ústrety svému lidu. Na křesťanském východě se tento svátek nazývá přímo „Svátek setkání“. Je to setkání mezi Bohem – Dítětem, přinášejícím novost, a lidstvem setrvávajícím  v očekávání, jak jej reprezentují starci v chrámu.  V chrámu dochází také k dalšímu setkání; setkání mezi dvěma páry, na jedné straně mladí, Maria a Josef, a na druhé staří, Simenon a Anna. Staří přijímají mladé a mladí čerpají ze zkušenosti starých. Maria a Josef nacházejí totiž v chrámu kořeny svého lidu, a to je důležité, protože Boží příslib se neuskutečňuje individuálně a jednorázově, nýbrž společně  a v průběhu dějin. A nacházejí rovněž kořeny víry, protože víra není vědomost, kterou lze získat z knih, nýbrž umění žít s Bohem, které si osvojujeme na základě zkušenosti těch, kdo nás předešli na cestě. Ti dva mladí tak při setkání se starci nacházejí sami sebe. A oba starci na konci svých dní dostávají Ježíše, který je smyslem jejich života. V této události se naplňuje Joelovo proroctví: „Vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění“ (3,1). V onom setkání mladí spatřují své poslání a starým se uskutečňují jejich sny. K tomu všemu dochází proto, že centrem setkání je Ježíš.  Papež František sloužil v podvečer mši svatou ze svátku Uvedení Páně do chrámu, který je zároveň svátkem zasvěcených osob. Ve své promluvě položil důraz na komplementární charakter vztahu mladé a staré generace. Varoval před vzájemným přehlížením a před „generačním skartováním“: „Jestliže mladí jsou povoláni otevírat nové brány, staří od nich mají klíče. A mládí řeholního institutu spočívá v navracení se ke kořenům s uchem nastaveným těm starším. Není budoucnosti bez tohoto setkání mezi starými a mladými, není růstu bez kořenů a není rozkvětu bez nových výhonků. Proroctví nemůže být nikdy bez paměti, ani paměť bez proroctví, vždy je zapotřebí vzájemného setkání.“ Vybízel dále řeholníky, aby nepodléhali frenetismu doby, ale vnímali své spolubratry, jako dar. „Ať se tedy nestává, že bychom na obrazovku mobilního telefonu hleděli více než do bratrových očí, nebo se zaměřovali na své programy více než na Pána. Když se totiž zaměřujeme především na technické projekty a struktury, zasvěcený život přestává být přitažlivý a sdělný.“  A předestřel před zasvěcené základní charakteristiky života, který si zvolili:  „Zatímco světský život shromažďuje zálohy, zasvěcený život ponechává pomíjivé bohatství stranou, aby objal Toho, který zůstává. Světský život následuje záliby a rozmary svého „já“, zasvěcený život osvobozuje city od veškerého vlastnění, aby bylo možné plně milovat Boha a druhé. Světský život umanutě směřuje za tím, co chce; zasvěcený život volí pokornou poslušnost jako svobodu, která je větší. A zatímco světský život brzy zanechává ruce i srdce prázdné, život podle Ježíše naplňuje pokojem až do konce, jak jsme četli v evangeliu, kde staří šťastně dospívají ke sklonku života,  s Pánem v náručí a s radostí v srdci.“ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Děééétský karnevááál – sobota 10. února 2018 od 14.00 na sále Obecního domu v Liběšicích 


