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Slavnost Seslání Ducha Svatého
Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,
v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích

Ne

21.5.

Po

památka Panny Marie, Matky církve

22.5.

Út

památka sv. Rity z Cascie, řeholnice
Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci

23.5.

St

24.5.

Čt

25.5.

Pá

26.5.

So

středa 7. týdne v mezidobí
Adorační den za nová povolání a za rodiny
celodenní tichá adorace před Nejsvětější svátostí v kapli Božího Milosrdenství
od 10.00 setkání pastoračních asistentů v Litoměřicích
v 8.00 a v 17.00 v Liběšicích – pobožnost k Božímu Milosrdenství,
od 16.00 Poutníčkův klub pro děti na faře v Liběšicích
svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
památka sv. Řehoře VII., papeže
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 v Liběšicích
NOC KOSTELŮ v Liběšicích:
16.00 – 18.00 výtvarná dílna a volnočasová zábava
18.00 v Liběšicích – mše sv. za náš kraj a jeho obyvatele
18.00 výstava „Jak žije církev“,
19.00 – 20.15 na faře přednáška s promítáním
o Argentině, vlasti papeže Františka
21.45 – 22.00 závěrečná modlitba v kostele
památka sv. Filipa Neriho, kněze
v 8.00 mše sv. v Liběšicích

14.00

Dětský den v Liběšicích

Zábava pro děti a dospělé v parku u kostela v Liběšicích
soutěže, malování a tetování, psí šampióni, skákací hrady,
myslivci a střelnice, hasiči s pěnou…
v 15.00 vystoupí Divadlo Krabice Teplice s hrou „Vlk a ovce běží z kopce“
27.5.

Ne

Slavnost Nejsvětější Trojice
Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,
______________________ v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Holedečku
Srdečně Vás zveme v pátek 25. května na Noc kostelů. V letošním roce se
v Liběšicích můžete těšit na poutavou přednášku o Argentině, vlasti papeže
Františka. Více dalších zajímavých informací najdete na www.nockostelu.cz.
Srdečně zveme všechny děti i jejich rodiče na DĚTSKÝ DEN! tuto sobotu.

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

O pravé a předstírané jednotě

(Papež František, 17.5. 2018)

Existují dva typy jednoty. K té první, opravdové jednotě nás vede Kristus; druhá jednota
je předstíraná a zakládá se na očerňování, odsuzování a štěpení, podněcovanými vládcem tohoto
světa. Kázal o tom papež František při ranní mši v kapli Domu sv. Marty na základě dnešního
evangelia (Jan 17,20-26), které podává úryvek z Kristovy velekněžské modlitby za jednotu.
Pravá jednota je „jednotou spásy, kterou zjednává církev a která směřuje do
věčnosti – řekl Svatý otec. Když v životě, v církvi nebo v občanské společnosti usilujeme
o jednotu, jsme na cestě, kterou vyznačil Ježíš. Avšak vedle ní - pokračoval papež – existuje také
fiktivní jednota, která je patrná mezi žalobci svatého Pavla, jak ukazuje první čtení ze Skutků
apoštolů (22,30.23,6-11). Aby jej mohli obžalovat před velitelem římské posádky v Jeruzalémě,
předstírali jednotu. Pavel byl však bystrý, uvážlivý a měl také moudrost Ducha svatého, a protože
»věděl, že jedna část patří ke straně saducejské a druhá k farizejské«, řekl jim »Stojím před
soudem kvůli naději ve vzkříšení«. Jedna část této předstírané jednoty – saducejové - totiž nevěřili
ve vzkříšení, anděly či duchy, zatímco farizeové to všechno vyznávali. Pavel tedy rozbil tuto
falešnou jednotu, která postrádala soudržnost, a žalobci se začali přít mezi sebou. Podobně
u jiných epizod pronásledování svatého Pavla – pokračoval papež František – je patrné, že lid
provolává a neví co, protože opakuje, co sugerují vládci.
„Takovéto účelové zacházení s lidem je výrazem pohrdání, protože z lidu činí pouhou
masu. Tento prvek se opakuje často. Připomeňme si Květnou neděli, kdy všichni volají
»Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně«, a potom na Velký pátek »Ukřižuj«. Co se stalo? Došlo
k vymytí mozku a věcné záměně. Takto byl lid proměněn na masu, která devastuje.“
„Takto je vytvářena temnota, aby byl odsouzen člověk a rozložena jednota – řekl
dále papež. Touto metodou byl pronásledován Ježíš, Štěpán, Pavel a všichni mučedníci,
a používá se i dnes. Například v občanském životě, v politice, když má být proveden státní převrat.
Média začnou očerňovat lidi, vládce, a špiní je pomluvami a zesměšňováním. Potom nastoupí
»spravedlnost«, jsou odsouzeni a je proveden státní převrat. Pronásledování se dělo také v cirku,
kde se křičelo a povzbuzovalo k boji mezi mučedníky a šelmami či gladiátory. Článkem tohoto
řetězce vedoucího k odsouzení je právě prostředí fiktivní jednoty,“ zdůraznil papež.
„V omezenější míře se totéž děje také v našich farních komunitách, např. když dva či tři
začnou kritizovat někoho dalšího. Začnou jej probírat a tvořit jednotu, aby jej odsoudili. Cítí se
bezpeční a odsuzují myšlenkami i postoji. Potom se rozejdou a probírají jeden druhého, protože
jsou sami rozděleni. Proto jsou klevety vražedné, neboť zabíjejí, likvidují lidi, ničí jejich pověst.“
Klevety byly použity proti Ježíši, aby ho zdiskreditovaly, a jakmile byl
zdiskreditován, byl eliminován. „Pomysleme na velké povolání, kterého se nám dostalo, totiž
povolání k jednotě s Ježíšem, Otcem. Po této cestě se máme ubírat, muži a ženy, kteří se
sjednocují a ustavičně se snaží postupovat cestou jednoty. Nikoli předstírané jednoty, která
postrádá podstatu a je pouze dalším krokem k odsouzení lidí a prosazení zájmu, který není naším
zájmem, nýbrž zájmem vládce tohoto světa, totiž destrukce. Kéž nám Pán daruje milost jít vždycky
cestou pravé jednoty.“

