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Liběšický Poutníček roč.17, č.17 22.4. 2018   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 23.4.  Po   svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka   v 18.00 slavnostní uložení ostatků kardinála Berana v pražské katedrále 24.4.  Út   památka Obrácení svatého Augustina, biskupa a učitele církve Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci, v 17.00 v Libořicích  25.4. St            svátek sv. Marka, evangelisty              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 26.4.  Čt   památka sv. Ludolfa, biskupa a mučedníka, premonstráta Mše sv. v 15.00 v Liběšovicích od 17.00 povídání o víře pro náctileté na faře v Liběšicích 27.4.  Pá   pátek po 4. 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 28.4.  So  památka sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze Celostátní setkání Společenství čistých srdcí ve Vranově na d Dyjí Mše sv. v 8.00 v Liběšicích (kaple Svaté Rodiny na faře)   v 19.00 mariánské večeřadlo v Liběšicích se mší svatou (kaple Svaté Rodiny) 29.4.  Ne   5. neděle velikonoční  Mše svatá v 8.30 v Podbořanech, v 10.00 v Liběšicích,    v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Holedečku ____________________________________________________________ 
� Dnešní nedělí – neděle Dobrého Pastýře – vrcholí každoroční týden modliteb za duchovní povolání.. Zvláště v Evropě je to nesmírně naléhavý úmysl.  
� O neděli v blízkosti svátku svatého Vojtěcha se koná každoroční pouť ke kapli svatého Vojtěcha na Rovinách, v letošním roce v neděli 22. dubna. 
� V úterý 8. května se uskuteční farní výlet pro dospělé do Markvartic u Děčína.  
� V sobotu 12. května se koná v Litoměřicích  oblastní setkání dětí a ministrantů. 

 Poutníčkova příloha roč.17, č.17 
� Požehnání pro všechny farníky, přátele naší farnosti  a dobrodince denně v 8:00, ve 12:00 a ve 20:00  Návrat kardinála Berana, loučení s Římem    (Řím, 20.4.2018)  „Mimořádným způsobem dosvědčil poslední Ježíšovo blahoslavenství: blahoslavení jste, když vás budou tupit, promásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost kvůli mně, radujte se a jásejte,“ řekl kardinál Comastri.  Don Roberto Angeli, který byl s pražským arcibiskupem internován v koncentračním táboře v Dachau napsal: „Beranova tvář byla vždy klidná a usměvavá, její výraz patří k těm, na které nezapomenete“. A další kněz Don Paolo Liggeri vypověděl: „Právě v onom divném pekelném šílenství jsem poznal úžasného člověka, plného neochvějného a laskavého pokoje, byl to Čechoslovák Josef Beran. Je pro mne útěšné, že v tak strašlivém světě mohou vyrůst světci jako on.“ Neměl nikdy strach ani z nacistického režimu, ani z komunistického. Vždy opakoval: když se držím Pána, nebojím se nikoho. Dovolil bych si vyslovit modlitbu: Pane, dej nám dnes mnoho takových biskupů a takových kněží.  „Já si na kardinála Berana velmi dobře pamatuji, protože tady, v těchto lavicích, hlavně tam vzadu, jsme ho vždy našli. Když byl doma, byl v kapli. (…) Jeho eucharistická zbožnost byla veliká,“ řekl kardinál Tomko. „Kardinál Beran byl mimořádná osobnost: malá postava, s tváří, na níž byl vždy úsměv – tak se to alespoň zdálo, protože ji měl již tak utvořenou –  a která byla ke každému vstřícná. Myslím, že to nám může zůstat jako vzpomínka na něho.“    „Když v poledne byla přerušena práce a vězňové šli na oběd, spěchali všichni postavit se do řady u výdeje jídla, ale Beran šel do kaple, aby se nejprve poklonil Pánu Ježíši v eucharistii a pomodlil se. K obědu proto přišel mezi posledními a riskoval tím, že na něj jídlo nezbude.“ – Pro mne osobně to je ten nejkrásnější důkaz vnitřní svobody.“ Řekl ve své homilii v kapli Papežské koleje Nepomucenum pražský pomocný biskup Zdeněk Wasserbauer. Na konci mše promluvil rovněž nejvyšší představitel vládní delegace, ministr kultury Ilja Šmíd: „Dnešní den je zázračný, do vlasti se vrací její syn. Odešel v utajení, vrací se sledován celým národem. Odešel jako psanec, vrací se jako vítěz. Myslím si, že kardinál Josef Beran celým svým životem bojoval a dokazoval, že je svobodný, svobodný ve svém svědomí. On je symbolem života naší země, která si prošla ve 20 století dvěma totalitami. On celý svůj život žil ve svobodě ve svém svědomí, i když sám v určitých fázích a řekl bych skoro ve většině svého života, svobodný nebyl. Já si myslím, že právě v tom je jeho přínos dnešku.“ Na závěr pak ministr Šmíd jménem národa a vlády poděkoval Svatému stolci za to, že tělo kardinála Berana mohlo spočinout ve Vatikánu: „Já bych chtěl jménem svého národa a jménem této vlády, velmi poděkovat za to, že  mohl spočinout po své smrti na velmi svatém a vyjímečném místě. A na velmi svatém  a vyjímečném místě spočine i po návratu domů – tak jak si to přál.“  


