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29.7. 2018

29.7.

17. neděle v mezidobí
Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,
v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Holedečku
odpoledne odjezd poutníků na festival mládeže do Medžugorje

Požehnání pro všechny farníky, přátele
naší farnosti a dobrodince denně

Ne

30.7.

Po

pondělí 17. týdne v mezidobí

31.7.

Út

památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci

1.8.

St

2.8.

Čt

3.8.

Pá

4.8.

So

5.8.

Ne

památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, 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 v Liběšicích
památka sv. Eusebia z Vercelli, biskupa
pátek 17. týdne v mezidobí
( 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 v Liběšicích
pátek sv. Jana Marie Vianneye, kněze
( 1. sobota v měsíci )
v 8.00 mše sv. v Liběšicích,
v 17.00 poutní mše svatá v kapli Nanebevzetí Panny Marie v Tuchořicích
následuje poutní zábava v Tuchořicích na návsi
18. neděle v mezidobí
Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,
v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích

___________________________________________________________

Pouť v Tuchořicích je v letošním roce posunuta na první srpnový víkend.
Srdečně zveme na poutní mši svatou tuto sobotu.
Každoročně se v tyto koná Mezinárodní festival mládeže v Medžugorji.
Pamatujme v modlitbě na všechny mladé, kteří se ho účastní, zvláště od nás.
I v letošním roce se můžete těšit na koncert historických hudebních nástrojů,
souboru MUSICA DA CHIESA, kteří zavítají opět do Liběšic u Žatce v pátek 17.
srpna a rozezní množství zajímavých nástrojů v 18 hodin. Srdečně Vás zveme!
Aliance pro rodinu pořádá petici na podporu manželství
www.podporamanzelstvi.cz. Další informace o této iniciativě na www.alipro.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)

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

Ježíš je realizací péče Boha o svůj lid

(Papež František, 22.7. 2018)

Dnešní evangelium (srov. Mk 6,30-34) nám podává, jak se apoštolové po svém prvním
vyslání na misie vrátili k Ježíši, a „vypravovali mu všechno, co dělali a učili“ (v.30). Svou misijní
zkušeností byli zajisté nadšeni, ale také unaveni, a potřebovali si odpočinout. Ježíš je ohleduplný
a snaží se jim zajistit trochu osvěžení: „Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si
odpočiňte“ (v.31). Tentokrát však Ježíšův záměr nebyl uskutečněn, protože lidé vytušili, kde je to
osamocené místo, kam odplul spolu se svými učedníky, a dorazili tam ještě dříve než oni.
Totéž se může stát také dnes. Někdy nedokážeme realizovat svoje plány, protože se
stane něco nepředvídaného, co je zmaří a je od nás vyžadována pružnost a ochota vůči
potřebám druhých.
Za takových okolností jsme povoláni napodobovat, co dělal Ježíš, který „když vystoupil,
uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře; a začal je poučovat
o mnoha věcech“ (v.34). V této krátké větě evangelista užívá obzvláště intenzivní flash
a fotografuje oči božského Mistra a Jeho učení. Všimněme si na tomto snímku tří sloves: uvidět,
soucítit a poučit. Lze je označit za Pastýřova slovesa. Ježíšův pohled není neutrální nebo ještě hůře
chladný a odtažitý, protože se vždycky dívá očima srdce. Ježíšovo srdce je tak přívětivé a plné
soucitu, že dovede rozpoznat v lidech jejich nejskrytější potřeby. Kromě toho není jeho soucit
pouhá emotivní reakce na nějakou lidskou obtíž, nýbrž mnohem více: je to schopnost a náklonnost
Boha vůči člověku a jeho dějinám. Ježíš se jeví jako realizace starosti a péče Boha o svůj lid.
Vzhledem k tomuto soucitu, který Ježíš pocítil, jakmile uviděl celý ten zástup, potřebující
vedení a pomoc, bychom očekávali, že hned vykoná nějaký zázrak. On je však začal poučovat
o mnoha věcech. Ano, první pokrm, který Mesiáš nabízí hladovým a bloudícím lidem, je chléb
Slova. Všichni máme zapotřebí slova pravdy, aby nás vedla a osvěcovala cestu. Bez pravdy,
kterou je sám Kristus, není možné nalézt správný směr života. Když se vzdálíme od Ježíše
a Jeho lásky, zbloudíme, a život se promění ve zklamání a nespokojenost. S Ježíšem po boku
je možné postupovat bezpečně, obstát ve zkouškách a činit pokroky v lásce k Bohu i bližnímu.
Ježíš se stal darem pro druhé a tak se stal vzorem lásky a služby pro každého z nás.
Nejsvětější Maria pomoz nám, abychom na sebe uměli brát utrpení a těžkosti svých bližních
postojem ochoty dělit se a sloužit.

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

