Liběšický

Poutníček
roč.17, č.10

4.3. 2018

4.3.

Ne

3. neděle postní
Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,
v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích

5.3.

Po

pondělí po 3. neděli postní

6.3.

Út

úterý po 3. neděli postní
Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci, v 17.00 v Libořicích

7.3.

St

8.3.

Čt

9.3.

24 hodin pro Pána
Pá
pátek po 3. neděli postní
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

10.3.

11.3.

So

Ne

středa po 3. neděli postní
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 3. neděli postní
Mše sv. v 15.00 v Siřemi,
od 17.00 povídání o víře pro náctileté na faře v Liběšicích

sobota po 3. neděli postní
V 8.00 mše sv. v Liběšicích (kaple Svaté Rodiny),
v 8.30 mariánské večeřadlo – zakončení 24 hodin pro Pána
(růženec, poselství, zásvětná modlitba - kaple Sv.Rodiny)
4. neděle postní - radostná
Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,
v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Pnětlukách

______________________________________________________________

Na přání papeže Františka se opět koná v postní době 24 hodin pro Pána. Od
pátku 9. března do soboty 10. března se mnohé kostely otevřou. Čas, který
můžeme věnovat setkání s Pánem při adoraci a svátosti smíření. V naší farnosti je
příležitost ke stálému setkání s Pánem v kapli Božího Milosrdenství v areálu fary.
Svátost smíření je pak možné přijmout na faře na požádání. Podrobnosti
o průběhu 24 hodin pro Pána na různých místech naší diecéze na www.dltm.cz.
Diecézní setkání mládeže se koná opět v sobotu 24. března před Květnou nedělí
v Litoměřicích. Srdečně zveme všechny mladé. Více o programu se dozvíte na
www.dcml.cz.

www.libesice.com

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

V roce 1917 a znovu v roce 1942 byly
v liběšickém poutním kostele
zrekvírovány zvony.
U příležitosti tohoto smutného výročí
pokračuje

sbírka
na druhý nový zvon
pro liběšický poutní kostel.
Na druhý zvon bude třeba získa t 530 tisíc korun.
Číslo sbírkového účtu je: 23 00 64 89 16 / 2010,
variabilní symbol: 2017
Rok 2018 je smírným rokem. Uplyne 100 let od konce hrůz první
světové války, zároveň si připomeneme 100 let od vzniku republiky a
taktéž 100 let od stigmatizace velkého mystika otce Pia, svatého
kapucína, který zároveň zemřel přesně před 50 lety. Pomůžete nám
dokončit akt smíru a navrátit kostelu zvony?
Všem dárcům, kteří nás kontaktují, zašleme rádi potvrzení o daru
pro daňové účely. Za každého dárce bude slavena mše svatá.

www.libesice.com

