Poutníčkova

Liběšický

příloha

Poutníček

roč.17, č.19

roč.17, č.19

6.5. 2018

6.5.

6. neděle velikonoční
Mše svatá v 8.30 v Podbořanech, v 10.00 v Liběšicích,
v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích, v 19.00 v Siřemi

Ne

7.5.

Po

pondělí po 6. neděli velikonoční

8.5.

Út

památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí
farní výlet do Markvartic u Děčína
v 10.00 mše sv. v Markvarticích s májovou pobožností

9.5.

St

10.5.

Čt

11.5.

Pá

12.5.

So

památka sv. Pankráce, mučedníka
v 8.00 mše sv. v Liběšicích
v 10.00 Oblastní setkání dětí a ministrantů v Litoměřicích
ve 14.00 mše sv. ve Velké Černoci

13.5.

Ne

Slavnost Nanebevstoupení Páně – Den matek
Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,
v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Pnětlukách

středa po 6. neděli velikonoční
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,
od 16.00 Poutníčkův klub pro děti na faře v Liběšicích
čtvrtek po 6. neděli velikonoční
návrat poutníků z Medžugorje
v 10.00 mše sv. v domově pro seniory v Žatci
od 17.00 povídání o víře pro náctileté na faře v Liběšicích
pátek po 6. neděli velikonoční – začíná novéna k Duchu svatému
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,
od 16.00 Poutníčkův klub pro děti na faře v Liběšicích

____________________________________________________________

V pátek začíná novéna k Duchu svatému – duchovní příprava na závěrečnou
velikonoční slavnost Seslání Ducha svatého. Jako modlitbu novény je možné použít
například litanie k Duchu svatému, které naleznete na našich stránkách
www.libesice.com.
Od 9. do 13. května se koná v německém Münsteru 101. celoněmecké setkání
katolíků, kterého se účastní i české diecéze. Setkání se koná každé dva roky. Poslední
setkání se konalo v Lipsku, kde se prezentovala také naše litoměřická diecéze
s příklady přeshraniční spolupráce. Více na www.katholikentag.de
Byla spuštěna česká verze vatikánského zpravodajství www.vaticannews.va/cs.html

www.libesice.com

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

Požehnání pro všechny farníky, přátele naší farnosti

a dobrodince denně v 8:00, ve 12:00 a ve 20:00

Duch svatý je Průvodce paměti a dává nám jistotu

(Papež František, 30.4. 2018)
Rozlišovat mezi dobrou a špatnou zvídavostí a otevírat srdce Duchu svatému, který dává
jistotu – vybízel papež František při ranní mši v kapli Domu sv. Marty v homilii na dnešní
evangelium (Jan 14,21-26), kde se jeden z učedníků ptá Ježíše, proč se dává poznat jen učedníkům
a nikoli světu.
„Šlo o dialog mezi zvídavostí a jistotou“ – komentoval papež, který pak vysvětlil rozdíl
mezi dobrou a špatnou zvídavostí: „Náš život oplývá zvídavostí. Dobrá zvídavost – řekl - je vlastní
hlavně dětem a projevuje se v určitém věku neustálým dotazováním se „proč?“. Ptají se, protože si
všimnou něčeho, čemu nerozumějí a chtějí rozumět. Toto je dobrá zvídavost, která rozvíjí a utváří
autonomii; a je také kontemplativní.
Proti tomu stojí špatná zvídavost – pokračoval papež – která je vlastní mužům i ženám,
ačkoli někdo má za to, že muži jsou větší mluvkové než ženy. Špatná zvídavost strká nos do
života druhých a pídí se po věcech, které nemá právo vědět, aby pak očerňovala. Tento typ
špatné zvídavosti nás provází celý život; je to neustálé pokušení.
„Nelekat se, ale dávat si pozor: »toto se neptám, na to se nedívám, to nechci«. Je tolik
kuriozit ve virtuálním světě, na mobilech apod. Děti tam jdou, jsou zvídavé a nacházejí tam
spoustu špatností. V kuriozitách není žádný pořádek. Mladým musíme pomáhat, jak v tomto světě
žít, aby touha vědět nebyla pouhou zvědavostí a nebyli uvězněni v kuriozitách.“
Zvídavost apoštolů z dnešního evangelia je ovšem dobrá – řekl dále papež. Chtějí vědět,
co se stane. A Ježíš, který nikdy nic nezastírá, dává jistotu a slibuje učedníkům Ducha svatého,
jenž je »naučí všemu a připomene všechno ostatní, co již řekl«.
„Jistotu nám dává Duch svatý v životě. Duch svatý nepřichází jako balíček, ze kterého si
lze vyndávat jistoty. Nikoli. V míře, kterou se ubíráme životem, žádáme Ducha svatého
a otevíráme své srdce, dostává se nám od Něho v dané chvíli jistota, odpověď pro danou chvíli.
Duch svatý je druhem, je křesťanovi druhem na cestě.“
Duch svatý připomíná a osvětluje Pánova slova – pokračoval papež. Proto dialog lidské
zvídavosti a jistoty mezi učedníky a Ježíšem vyústí poukazem k Duchu svatému - Průvodci
paměti, který vede tam, kde je štěstí jisté, a pomáhá nám, abychom se neminuli cílem.
„Prosme dnes Pána o toto dvojí: nejprve o očištění od nedobré zvídavosti,
o umění rozlišovat mezi dobrou a nedobrou zvídavostí v tom, co nemám vidět a na co
se nemám ptát. A za druhé o milost otevírat srdce Duchu svatému, protože On je
jistota, ujišťuje nás jako druh na cestě v tom, čemu nás učil Ježíš, a všechno nám
připomene.“
„Ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci, v mnohé vytrvalosti,
v souženích, tísni, úzkostech, pod ranami, v žalářích, nepokojích, vyčerpanosti,
v bezesných nocích, v hladovění; prokazujeme se bezúhonností, poznáním, trpělivostí,
dobrotivostí, Duchem svatým, nepředstíranou láskou, slovem pravdy, mocí Boží. (2
Kor 6,4-7).“

