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Liběšický Poutníček roč.17, č.35 26.8. 2018  26.8.  Ne   21. neděle v mezidobí               Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,  v 15.00 svatobartolomějská poutní mše svatá v Nečemicích, v 17.30 svatobartolomějská poutní mše svatá v Holedečku  27.8.  Po   památka sv. Moniky, matky sv. Augustina 28.8.  Út   slavnost sv. Augustina, biskupa a učitele církve Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci 29.8. St            památka Umučení sv. Jana Křtitele              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     v 8.00 v Liběšicích pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu 30.8.  Čt   památka sv. Bronislavy, panny, premonstrátky  31.8.  Pá   pátek 21. týdne v mezidobí        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  1.9.  So  sobotní památka Panny Marie   ( 1. sobota v měsíci ) Mše sv. v 8.00 v Liběšicích, v 9.30 v Žiželicích, v 19.00 mariánské večeřadlo v Liběšicích (růženec, mše s., zásvětná modlitba) 2.9.  Ne   22. neděle v mezidobí               Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,     v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích  po každé mši svaté modlitba k Duchu svatému za nový školní rok  ___________________________________________________________ 
� Centrum naděje a pomoci otevírá "Kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství", nabízíme jak odpolední formu ve čtvrtek (od 13.9.2018), tak kurzy v sobotu (od 15.9. 2018). Více informací a přihlášky najdete na stránkách http://www.cenap.cz/kurz-stm-ppr 
� Slavnost udílení svátosti biřmování se v naší farnosti bude konat v neděli 30. září. 
� Příští neděli budeme vyprošovat dary Ducha svatého všem dětem a studentům  i všem pedagogům pro nastávající školní rok. 
� Srdečně Vás zveme na poutní mše svaté ke sv. Bartoloměji tuto neděli odpoledne. 
� 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.35 
� Požehnání pro všechny farníky, přátele  naší farnosti a dobrodince denně  v 8:00, ve 12:00 a ve 20:00  Manželství v církvi je účastí na tajemství věčné Boží lásky (Papež František, Dublin 25.8.2018) Jsem rád, že se s vámi mohu setkat v této historické prokatedrále Panny Marie, kde byla nesčetněkrát slavena svátost manželství. Když se tak na vás mladé dívám, říkám si, že není pravda to, co se říká, že totiž mladí nechtějí uzavírat sňatek... (potlesk). Vdát se a oženit se, sdílet život je krásné. Jedno španělské přísloví říká: »Bolest ve dvou je poloviční. Radost ve dvou dvojnásobná.« Takové je manželství. Kolik prokázané lásky, kolik obdržených milostí na tomto posvátném místě! Děkuji arcibiskupovi Martinovi za srdečná slova na uvítanou. Obzvláště mě těší, že jsem zde spolu s vámi, manželskými a snoubeneckými páry, nacházejícími se v různých etapách svátostné lásky.  Je také krásné slyšet tu hudbu přicházející zezadu: dětský pláč. To je naděje, krásná hudba, ale také to nejkrásnější kázání. Pláč dítěte je voláním naděje, pokračujícího života  a tvořivé lásky. Vizte děti, ale také staré lidi. Ti mají moudrost. Naslouchejte jim. Líbilo se mi, když jsem tady na začátku zdravil jeden starší pár, který slaví zlatou svatbu (papež je hledá očima). Vy máte zkušenosti na rozdávání! Budoucnost a minulost se potkávají v přítomnosti. Staří – dovolte mi to slovo – the old – staří lidé mají moudrost. Ale i tchýně! (smích). Mají moudrost, které máte vy mladí naslouchat, a mluvit s nimi, abyste činili pokroky, protože tvoří kořeny. Čerpejte z kořenů, abyste mohli pokročit. O tom ještě níže, ale nyní mi to vychází ze srdce.  Jsem vděčný zejména za svědectví Vincenta a Terezy, kteří mluvili o své padesátileté zkušenosti manželského a rodinného života. Děkuji jak za slova povzbuzení, tak za výzvy, které jste prezentovali novým generacím manželů a snoubenců nejen tady v Irsku, ale i na celém světě. Oni nebudou jako vy, budou jiní. Ale potřebují vaši zkušenost, aby byli jiní, pokročili vpřed. Je velice důležité naslouchat starším, prarodičům! Máme se mnoho co učit z vaší zkušenosti manželského života, denně podporovaného svátostnou milostí.  Napadá mne otázka, zda jste se hodně hádali? To je součást manželství! Manželství bez sporů je poněkud nudné (smích). Mohou sice létat talíře, ale tajemstvím je smíření před setměním, než skončí den. Ke smíření není třeba promluv, stačí pohlazení a mír je skutečností. Pokud však smíření nenastane před usnutím, nastává studená válka, která je nebezpečná, usazuje se zášť. Můžete si přít, jak chcete, ale v noci musí být mír.  Společným růstem v tomto společenství života a lásky jste prožili mnohé radosti  a zajisté také nemálo utrpení. Spolu s dalšími, kteří ušli tak dlouhou životní cestu, jste strážci naší kolektivní paměti. Stále nám bude třeba vašeho svědectví naplněného vírou. Je to drahocenný zdroj pro mladé páry, které hledí do budoucnosti s emocemi a nadějí.. a možná i se špetkou úzkosti!  Děkuji také mladým párům, které mi položily pronikavé otázky. Není snadné na ně odpovědět! Denis a Sinead se chystají na plavbu lásky, jež obnáší podle Božího plánu celoživotní závazek. Ptali se, jak mohou pomoci druhým chápat, že manželství není pouhá instituce, nýbrž povolání a vědomé celoživotní rozhodnutí vzájemně se opatrovat, pomáhat si a chránit se.          (pokračování příště) 


