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Liběšický Poutníček roč.17, č.16 15.4. 2018  15.4.  Ne   3. neděle velikonoční   Mše svatá v 10.00 v Liběšicích    v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích  16.4.  Po   pondělí po 3. neděli velikonoční   17.4.  Út   úterý po 3. neděli velikonoční Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci, v 17.00 v Želči  18.4. St            středa po 3. neděli velikonoční              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 na faře),  od 16.00 Poutníčkův klub pro děti na faře v Liběšicích 19.4.  Čt   čtvrtek po 3. neděli velikonoční Mše sv. v 8.00 v Liběšicích (kaple Svaté Rodiny na faře) 20.4.  Pá   pátek po 3. neděli velikonoční     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 na faře),  od 16.00 Poutníčkův klub pro děti na faře v Liběšicích víkendové setkání ze salesiánského střediska z Prahy na faře v Liběšicích 21.4.  So  sobota po 3. neděli velikonoční Mše sv. v 8.00 v Liběšicích (kaple Svaté Rodiny na faře)   v 10.00 poutní mše sv. ke cti sv. Jiří v Soběchlebech před kostelem    u příležitosti setkání rodáků a přátel Soběchleb   ve 14.00 mše sv. v kapli Navštívení Panny Marie v Žiželicích    u příležitosti setkání rodáků a přátel Žiželic 22.4.  Ne   4. neděle velikonoční – den modliteb za duchovní povolání  Mše svatá v 8.30 v Podbořanech, v 10.00 v Liběšicích,   v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích   v 15.00 poutní mše svatá v kapli svatého Vojtěcha na Rovinách ____________________________________________________________ 
� O dnešní neděli proběhne na území českých a moravských diecézí celonárodní kostelní sbírka na pomoc lidem ve válkou zmítané Sýrii 
� Dnešní nedělí začíná každoroční týden modliteb za duchovní povolání před nedělí Dobrého Pastýře. Zvláště v Evropě je to nesmírně naléhavý úmysl.  
� Ve dnech 20. až 22. dubna proběhne REPATRIACE KARDINÁLA JOSEFA BERANA, pražského arcibiskupa, internovaného a nakonec vyhnaného totalitním režimem. Je to velmi významná událost pro celou českou církev. Podrobný program této slavnosti najdete na www.apha.cz.  

Poutníčkova příloha roč.17, č.16 
� Požehnání pro všechny farníky, přátele naší farnosti a dobrodince denně   v 8:00, ve 12:00 a ve 20:00  Pomoc Syřanům postiženým válkou              (ČBK, 6.4.2018)  O dnešní neděli 15. dubna 2018 proběhne na území českých a moravských diecézí celonárodní kostelní sbírka na pomoc lidem ve válkou zmítané Sýrii. Získané finanční prostředky budou prostřednictvím Charity Česká republika určeny na spolufinancování projektu Pomoc nejzranitelnějším v Damašku, který na místě zajišťují Good Shepherd Sisters (GSS), pracující pod záštitou katolické církve.  Sestry tak díky naší pomoci budou mít prostředky na zajištění základních životních potřeb několika tisíc lidí prchajících uvnitř Sýrie před ozbrojeným konfliktem. Tato aktivita se snaží vytvořit důstojnější podmínky pro život lidí tak, aby nemuseli zcela odejít ze země. Tato sbírkou podpořená aktivita může pomoci deseti a půl tisícům lidí. Do více než dvou tisíc domácností tak doputují poukázky na základní potraviny, jako je cukr, sůl, olej, čočka nebo fazole, pitná voda a předměty osobní hygieny jako mýdlo  a zubní kartáčky. Také budou rozděleny poukazy na nájem, oblečení, přikrývky, ohřívače a další vybavení domácností. Tím, že lidé nakoupí tyto věci za poukazy přímo v Sýrii, se zároveň posílí místní ekonomika. Situace v Sýrii Už sedm let dopadají bomby na Sýrii a válka rozděluje rodiny. Vyrůstá generace dětí, která nepoznala život v míru. Ve strachu o život opustila své domovy už polovina Syřanů. Jde o největší humanitární krizi současnosti. Země je v rozkladu. Kolabuje hospodářství, zdravotnictví i sociální systém. Základní potraviny i věci denní potřeby jsou nedostupné, chybí léky. Lidé často přežívají v ruinách bez oken, elektřiny, vody a topení. Děti mnohdy nemají ani boty, nemohou si umýt ruce mýdlem, jen některé chodí do školy. Charita Česká republika na Blízkém východě Sbírkou podpořená iniciativa není prvním projektem Charity Česká republika, který zde v regionu realizuje; působí zde od roku 2012. V roce 2017 zajišťovala humanitární pomoc v Iráku (zdravotní a materiální pomoc), zdravotní péči v Sýrii (spolupráce s Jesuit Refugee Service) a taktéž již od loňského roku běží zmíněný projekt Pomoc nejzranitelnějším v Damašku. Více informací naleznete na webu Charity Česká republika:  http://svet.charita.cz/pomahejte-s-nami/charita-pro-syrii/. 


