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Hlavní pouť v Liběšicích – Slavnost Navštívení Panny Marie

Požehnání pro všechny farníky, přátele
naší farnosti a dobrodince denně

Ne

275 let poutního místa v Liběšicích
v 10.00 poutní procesí od kapličky Zjevení Panny Marie v Klůčku
v 10.45 slavná mše svatá v kostele v Liběšicích
pouť v roce 100 let stigmatizace sv. P. Pia
hlavním hostem J.M.can.Karel Havelka, děkan svatoštěpánské kapituly
po mši svaté občerstvení pro všechny s posezením v areálu fary
v 15.00 svátostné požehnání v kostele
odpolední a večerní lidová zábava na návsi pod školou
pondělí 14. týdne v mezidobí
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památka bl. Hroznaty, mučedníka, premonstráta
Mše sv. v 8.00 v Liběšicích
začíná letní dětský tábor v Jesenici u Rakovníka

15.7.
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15. neděle v mezidobí
Mše svatá v 10.00 v Liběšicích, v 15.00 v Domoušicích,
v 17.00 v Hřivicích, v 19.00 pro děti na táboře

úterý 14. týdne v mezidobí
Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci, v 17.00 v Libořicích
svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
Adorační den za nová povolání a za rodiny
celodenní tichá adorace před Nejsvětější svátostí v kapli Božího Milosrdenství
Mše sv. v 8.00 v Liběšicích
čtvrtek 14. týdne v mezidobí
Mše sv. v 15.00 v Siřemi
památka sv. Jindřicha a Kunhuty
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

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

O lásce k nepřátelům
(Papež František, 19.6. 2018)
Tajemství lásky k nepřátelům bylo tématem kázání papeže Františka při ranní mši
v kapli Domu sv. Marty.
Vyšel přitom z dnešního evangelia (Mt 5,43-48), ve kterém Ježíš vysvětluje svým
učedníkům, že láska k nepřátelům z nich učiní syny nebeského Otce. „Chápeme, že máme
odpouštět svým nepřátelům – uvažoval Petrův nástupce – a opakujeme to denně v Otčenáši. Je to
podmínka, byť nesnadná, aby se i nám dostalo odpuštění.
„Avšak modlit se za ty, kdo mne chtějí zničit, za nepřátele, aby jim Bůh žehnal, to je
opravdu těžké pochopit. Vzpomeňme na minulé století, kdy byli ubozí ruští křesťané, jen proto, že
byli křesťané, posláni na Sibiř, aby tam zemřeli mrazem. A oni se měli modlit za vládnoucího kata,
který je tam poslal? Jak? A mnozí tak činili. Modlili se. Vzpomeňme na Auschwitz a další
koncentrační tábory. Tam se měli modlit za diktátora, který chtěl čistou rasu a zabíjel bez skrupulí,
a prosit, aby mu Bůh žehnal! A mnozí tak činili...“
Tato evangelní logika – pokračoval papež - je obsažena v modlitbě, kterou pronesl Ježíš
na kříži: »Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí« (Lk 23,34). Stejně se modlil také Štěpán.
„Jak velká, jak nekonečně velká je však vzdálenost mezi námi, kteří nezřídka
neodpouštíme maličkosti, a tím, co od nás žádá Pán a čeho nám dal příklad, totiž odpouštět těm,
kteří se nás snaží zničit. Někdy je velmi těžké odpustit si v rodinách: mezi manžely po nějakém
sporu nebo odpustit tchýni také není snadné. Požádat o odpuštění otce není snadné pro syna.
Avšak odpustit těm, kdo tě zabíjejí a chtějí odstranit... A nejen odpustit, ale modlit se za ně, aby je
Bůh opatroval, ba dokonce je milovat... Jedině Ježíšovo slovo to může vysvětlit. Já nedokážu jít za
to.“
„Je to milost, pochopit něco z tohoto křesťanského tajemství – pokračoval papež a být dokonalí jako nebeský Otec, který obdarovává dobré i zlé.“
„Prospěje nám dnes přemýšlet o nepříteli – a myslím, že každý nějakého máme – někoho, kdo
nám ublížil nebo nám chce uškodit a snaží se o to. Mafiánská modlitba zní: »to ti nedaruju!« a ta
křesťanská: »Pane, dej mu své požehnání a nauč mne milovat jej.« Pomysleme na někoho
takového. Každý jej máme. Pomysleme na něho. Modleme se za něho
a prosme Pána o milost, abychom jej milovali.“

___________________________________________________________

O dnešní hlavní liběšické pouti, stejně jako o všech mariánských svátcích, je
možné získat na našem poutním místě plnomocné odpustky.
I v letošním roce se můžete těšit na vystoupení souboru multiinstrumentalistů
Musica da Chiesa na historické hudební nástroje v pátek 17.8. 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)

MUSICA DA CHIESA opět v Liběšicích
koncert historických hudebních nástrojů
pátek 17. srpna 2018 v 18.00

