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Liběšický Poutníček roč.17, č.24 10.6. 2018  10.6.  Ne   Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova Mše svatá v 10.00 v Liběšicích, v 15.00 v Domoušicích,  v 17.00 poutní mše svatá ke cti sv. Antonína v Malé Černoci 
11.6.  Po   památka sv. Barnabáše, apoštola 
12.6.  Út   úterý 10. týdne v mezidobí 
13.6. St        památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve              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     od 16.00 Poutníčkův klub pro děti na faře v Liběšicích v 17.00 pobožnost k Božímu Milosrdenství v kostele v Liběšicích,  
14.6.  Čt   čtvrtek 10. týdne v mezidobí   v 17.00 povídání o víře pro náctileté na faře v Liběšicích 15.6.  Pá   památka sv. Víta, mučedníka    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 víkendové setkání pro děti na faře v Liběšicích od 13.00 zahradní slavnost pro děti a rodiče na zámečku v Měcholupech 
16.6.  So  památka sv. Isfrída, biskupa, premonstráta Mše sv. v 8.00 v Liběšicích program víkendového setkání pro děti na faře v Liběšicích 
17.6.  Ne   11. neděle v mezidobí Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,    v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích  
____________________________________________________________ 

� 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. 
� 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. 

Poutníčkova příloha roč.17, č.24 
� Požehnání pro všechny farníky, přátele  naší farnosti a dobrodince denně  v 8:00, ve 12:00 a ve 20:00  
Velikost lásky dává Bůh pochopit svým umenšením               (Papež František, 8.6. 2018) Boží láska nemá hranice, avšak její velikost se projevuje v malých věcech  a v laskavosti – kázal papež František v dnešní homilii v Domě sv. Marty. Kristus po nás nechce velké projevy o lásce, nýbrž malá a konkrétní gesta, pokračoval Svatý otec. Liturgický kalendář dnes připomíná slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Papež František proto označil dnešní den za svátek Boží lásky a věnoval svou promluvu tomuto tématu. Bůh nás miloval první, On je tím prvním, kdo miluje, zdůraznil v úvodu. Proroci tuto pravdu vyjadřovali symbolickým odkazem ke květu mandlovníku, který z jara kvete jako první, řekl papež a dodal: „Takový je Bůh, vždy první! Jako první nás čeká, první nás miluje  a jako první nám pomáhá“. Porozumět Boží lásce však není snadné. Apoštol Pavel v dnešním čtení odkazuje k „nevystižitelnému Kristovu bohatství“, ke skrytému tajemství „Je to nepochopitelná láska. Kristova láska přesahuje každé poznání. Přesahuje všechno. Tak veliká je láska Boží. Jeden básník řekl, že je jako „moře, bez břehů a beze dna…“. Moře bez hranic. Taková je Boží láska, láska, kterou dostáváme.“ V dějinách spásy nám Pán zjevoval svoji lásku, jako „velký pedagog“, podotkl papež František. S odkazem na slova proroka Ozeáše pak poukázal na to, že k tomu neužíval svou moc. „Učil svůj lid chodit, držel ho za ruku. Pečoval o něj. Vodil ho za ruku, byl mu nablízku jako tatínek,“ pokračoval papež. „Jak Bůh projevuje lásku? Ve velikých věcech? Nikoli. Umenšuje se stále víc až  k malým projevům něhy a dobroty. Činí se malým. Přibližuje se. A touto blízkostí, tímto umenšením, nám dává pochopit velikost své lásky. Veliké se dává pochopit skrze malé.“ Nakonec Bůh poslal svého Syna, ale „poslal ho v těle“ a Syn se pokořil až k smrti. V tom spočívá tajemství Boží lásky. Největší velikost se vyjadřuje v nejmenší nepatrnosti. Právě v tom spočívá cesta křesťana: „Když nás Ježíš chce poučit, jaký má být křesťanský postoj, jmenuje jen málo věcí. Předkládá onen známý protokol, podle něhož budeme souzeni (Mt 25). A co tedy říká? Nikoli: „Myslím, že Bůh je takový či onaký. Pochopil jsem Boží lásku.“ Vůbec ne! Říká: Konal jsem Boží lásku v malém. Dal jsem najíst hladovému, napít žíznivému, navštívil jsem nemocného, vězněného. Právě skutky milosrdenství jsou cestou lásky, skrze něž nás Ježíš nepřestává učit, prostřednictvím této – veliké – Boží lásky!“ Nemáme tedy vést velké řeči o lásce – uzavírá papež, nýbrž být mužové a ženy, „kteří dokáží konat tyto malé věci pro Ježíše, pro Otce“. Skutky milosrdenství jsou tedy pokračováním této lásky, která se umenšuje, přichází k nám a my ji neseme dále – kázal papež František v Domě sv. Marty.   


