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Slavnost Narození svatého Jana Křtitele
Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,
v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Holedečku

příloha

roč.17, č.26

Požehnání pro všechny farníky, přátele naší farnosti
a dobrodince denně v 8:00, ve 12:00 a ve 20:00

pondělí 12. týdne v mezidobí
výlet pro děti z Poutníčkova klubu ve školách
úterý 12. týdne v mezidobí
v 10.00 mše sv. v bazilice na Strahově
volba nového strahovského opata

památka sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
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
památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
začíná novéna k Panně Marii Liběšické
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
památka Svatých prvomučedníků římských
Mše sv. v 8.00 v Liběšicích
v 11.00 svatba Terezy a Luboše v kostele v Liběšicích
v 19.00 mariánská vigilie v kostele v Liběšicích
děkovná pobožnost k Panně Marii za její 37-letou přítomnost
( růženec, mše svatá, zasvěcení Panně Marii )
13. neděle v mezidobí
Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,
v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích

Letošní Hlavní pouť Navštívení Panny Marie v Liběšicích se koná v neděli
8. července. Oslavíme 275 let poutního místa v Liběšicích.

____________________________________________________________

18. pěší pouť mládeže litoměřické diecéze za nová povolání a dobré rodiny letos
povede z Hrobu do Dolního Ročova ve dnech 29. června až 5. července 2018.
Více na www.pout.wz.cz.
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)

37 let Medžugorje

Dnes se asi najde jen málo lidí, kteří v životě neslyšeli slovo Medžugorje. Místo, které před
třiceti lety nebylo ani na mapách Bosny a Hercegoviny, se stalo dějištěm nejznámějších
zjevení Panny Marie v současné době. Svým významem toto místo už dalece předčilo mnohá
jiná a možná i slavnější poutní místa. Nezáleží tolik na tom, kolik mu kdo významu přikládá.
Jde o to, jaký dopad toto místo má na životy lidí. A podle všeho, co můžeme napříč světem
vidět, je dopad nesmírně veliký. Pomalu v každé zemi jsou modlitební skupiny inspirované
zjeveními v Medžugorji, velmi mnoho lidí vydalo svědectví o tom, že se jim skrze
Medžugorji změnil život. Velký počet povolání ke kněžství nebo k řeholnímu životu má svůj
počátek v Medžugorji. Stejně tak mnoho lidí našlo cestu k manželství, k rodině, v mnoha
rodinách došlo k usmíření, obratu, mnoho lidí zde prožilo duchovní nebo tělesné uzdravení.
Počty poutníků se za uplynulých 37 let už počítají v desítkách milionů. A přesto přese
všechno stojíme stále někde na počátku cesty, na kterou nás Panna Maria přišla pozvat a na
kterou nás přišla připravit. Informace získáte na www.medjugorje.hr, www.medjugorje.sk
a mnoha dalších.

