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27.5. 2018

27.5.

Slavnost Nejsvětější Trojice
Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,
v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Holedečku

Ne

28.5.

Po

pondělí 8. týdne v mezidobí

29.5.

Út

úterý 8. týdne v mezidobí
Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci, v 17.00 v Libořicích

30.5.

St

31.5.

Čt

1.6.

Pá

2.6.

So

sobotní památka Panny Marie
( 1. sobota v měsíci )
v 8.00 mše sv. v Liběšicích
v 9.30 poutní mše svatá farnosti z Prahy – Čakovic v kostele v Liběšicích
po mši svaté setkání s poutníky a občerstvení
v 19.00 mariánské večeřadlo v Liběšicích (růženec, zasvěcení, mše svatá)

3.6.

Ne

Slavnost Těla a Krve Páně ( Boží Tělo )
Mše svatá v 10.00 v Liběšicích – s prvním svatým přijímáním dětí
a s průvodem Božího Těla po mši svaté
v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích

svátek sv. Zdislavy, hlavní patronky litoměřické diecéze
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 Liberci
Mše sv. v 8.00 a v 17.00 v Liběšicích,
od 16.00 Poutníčkův klub pro děti na faře v Liběšicích
svátek Navštívení Panny Marie
v 16.00 poutní mše svatá v kapli Navštívení Panny Marie v Žiželicích
v 17.00 povídání o víře pro náctileté
památka sv. Justina, mučedníka
( 1. pátek v měsíci )
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 sobotu 23. června od 13-ti hodin se opět uskuteční v Liběšicích ekumenický
volejbalový turnaj spojený se zábavným odpolednem pro děti. Srdečně zveme.
Letošní Hlavní pouť Navštívení Panny Marie v Liběšicích se koná v neděli
8. července. Oslavíme 275 let poutního místa v Liběšicích.
Sbírka na druhý nový zvon pro liběšický poutní kostel pokračuje. Číslo sbírkového
účtu zůstává stejné: 23 00 64 89 16 / 2010, stejně jako variabilní symbol 2017.
Za jakýkoli příspěvek Vám mnohokrát děkujeme.

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

Víře, lásce a konání dobra se učíme v rodině

(Papež František, 25.5. 2018)

Papež František přijal italské policisty a pracovníky národního zdravotnického
ředitelství s rodinami. V promluvě položil důraz na význam rodiny jako pro předávání
víry , tak i pro lidský růst a pevnost v životních zkouškách.
Ježíš nás nikdy neopouští, doprovází každého člověka a zvláštním způsobem
rodiny, které posvěcuje svou milostí – řekl Svatý otec během setkání s pracovníky
italské policie. Papež František se inspiroval tím, že do Vatikánu přijeli se svými
rodinami, a věnoval proto celou svou promluvu právě otázce rodiny.
„Rodina je prvním společenstvím, v němž se učíme milovat. Stejně tak je
privilegovaným prostředím, v němž se předává a přijímá víra, kde se učíme konat dobro.
A tyto věci: víra, láska a konání dobra se lze učit jedině v „dialektu“ rodiny. V jiném
jazyce nejsou srozumitelné. Je k nim zapotřebí tohoto rodinného nářečí. Dobré zdraví
rodiny je rozhodující pro budoucnost světa a církve, obzvláště vezmeme-li v potaz
rozličné výzvy a těžkosti, s nimiž se dnes setkáváme v každodenním životě. Když
zakusíme hořkost, když pocítíme bolest a do života vtrhne bolest či násilí, právě v rodině
jako ve společenství života a lásky lze to všechno pochopit a překonat.“
František nicméně poznamenal, že také rodinný život bývá poznamenán
utrpením. Ukazují to příběhy biblických rodin. Bůh jim však zůstává vždy nablízku.
Zpřítomňuje se ve své láskyplnosti, která se projevuje v něžném
pohlazení či objetí maminky, tatínka nebo dítěte. Papež připomněl,
že také Písmo nám ukazuje Boha jako otce a matku
sklánějícího se ke svému dítěti a pečujícího o ně.
„Církev nás jako starostlivá matka učí pevně setrvávat
v Bohu; v Bohu, který nás miluje a podpírá. Na základě této vnitřní
zásadní zkušenosti lze dospět ke schopnosti snášet všechna
protivenství a strasti života, útoky světa, nevěrnosti a nedostatky
osobní i druhých. Jedině tehdy, když vycházíme z této pevné
vnitřní zkušenosti, můžeme být svatí ve vytrvalosti v dobrém,
která s Boží milostí vítězí nad každým zlem.“
Papež František vybídl také k modlitbě v rodinách a učení
dětí modlitbě, protože – jak řekl - právě tímto způsobem se
předává víra.

