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2.9. 2018

2.9.

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

Ne

3.9.

Po

památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

4.9.

Út

úterý 22. týdne v mezidobí
Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci

5.9.

St

6.9.

Čt

7.9.

Pá

8.9.

So

svátek Narození Panny Marie
Potravinová sbírka v řetězci Kaufland

9.9.

Ne

23. neděle v mezidobí
Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,
v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Pnětlukách

středa 22. týdne v mezidobí
Adorační den za nová povolání a za rodiny
celodenní tichá adorace před Nejsvětější svátostí v kapli Božího Milosrdenství
Mše sv. v 17.00 v Liběšicích
čtvrtek 22. týdne v mezidobí
v 9.00 vikariátní konference v Liběšicích
Mše sv. v 17.00 v Liběšicích
památka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka (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,
ve 13.30 svatba Jana a Kateřiny v kostele sv. Jiljí v Praze

___________________________________________________________

Poutní mše svatá v kostele v Dobříčanech se v tomto roce výjimečně nebude konat
z důvodu dokončování oprav krovů a střechy kostela.
Slavnost udílení svátosti biřmování se v naší farnosti bude konat v neděli 30. září.
V sobotu 8. září se koná celorepubliková Potravinová sbírka v obchodech řetězce
Kaufland. Pokud by se někdo z vás chtěl zapojit jako dobrovolník, prosíme, ozvěte se
nám. Výtěžek sbírky poslouží všem potřebným, kterým se nedostává základních
potravin. Sbírku je možné podpořit ve všech obchodech Kaufland.
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)

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 - pokračování)
Musíme jistě uznat, že dnes nejsme zvyklí na něco, co skutečně trvá celý život. Cítím-li
hlad či žízeň, mohu je utišit, ale pocit sytosti nevydrží ani den. Mám-li práci, vím, že bych ji mohl
ztratit proti své vůli anebo si zvolit jinou dráhu. Je dokonce těžké držet se zpátky, poněvadž
všechno kolem nás je v pohybu; lidé v našem životě přicházejí a odcházejí, dávají se sliby, ale
často jsou zlomeny nebo nedodrženy. Možná, že vaše otázka je ve skutečnosti ještě zásadnější
a zní: „Opravdu není nic cenného, co by mohlo přetrvat?“. To je otázka. Zdá se, že nic krásného,
nic cenného nepřetrvá. Opravdu neexistuje něco cenného, co může přetrvat? Ani láska? A to je
pokušení onoho „na celý život“, které si vzájemně řeknete. Jestliže láska neroste, trvá krátce. Ono
„na celý život“ je zavázáním se k růstu lásky, protože v lásce neexistuje provizorium. To je
pouhé nadchnutí, vzplanutí, avšak láska je definitivní, „já a ty“. U nás se mluví o polovině
pomeranče. Jsi půlka mého pomeranče. Láska je taková: celá a po celý život. Dnes je snadné
uvíznout v kultuře pomíjivosti. Tato kultura ohrožuje samotné kořeny našeho zrání, našeho růstu
v naději a lásce. Jak můžeme v této kultuře pomíjivosti zakoušet to, co doopravdy trvá? To je silná
otázka.
Ano, to je to, co bych vám chtěl říci. Ze všech forem lidské tvořivosti je právě manželství
unikátní. Je láskou, která dává zrod novému životu. Implikuje vzájemnou odpovědnost za
předávání božského daru života, jemuž vytváří stabilní prostředí, aby mohl růst a vzkvétat.
Manželství v církvi, tedy svátost manželství se výjimečným způsobem podílí na tajemství věčné
Boží lásky. Když se muž a žena spojují v manželském svazku, Pánova milost je uzpůsobuje, aby si
svobodně slíbili vzájemnou, výlučnou a trvalou lásku. Tak se jejich spojení stává svátostným
znamením. To je důležité: svátostné manželství se stává znamením nové a věčné smlouvy mezi
Pánem a Jeho nevěstou, církví. Ježíš je v nich vždycky přítomen. Během života je podporuje ve
vzájemném sebedarování, ve věrnosti a nerozlučitelné jednotě (srov. Gaudium et spes, 48).
Ježíšova láska k manželům je skálou a útočištěm v časech zkoušky, ale především je zdrojem
neustálého růstu v ryzí lásce. Sázejte hodně, na celý život. Riskujte, neboť manželství je
i riskem. Je to však risk, který stojí za to na celý život, protože láska je taková.
(pokračování příště)
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). Kurzy probíhají v prostorách Centra naděje a pomoci na Vodní 13 v Brně.
Účastníci získají možnost se pro svůj osobní život naučit, jak se orientovat
v zákonitostech lidské plodnosti. Naučíme Vás, jak se spolehlivě vyhýbat početí i co
doporučujeme v situacích, když toužené miminko nepřichází. V rámci kurzu se též věnujeme
informacím o účincích různých druhů antikoncepce a dalších hormonů. Kurz je určen především
pro uživatele STM PPR, nezdravotníky, získané v kurzu jsou důležitá též pro porodní asistentky či
lékaře a ty, kdo s těhotnými pracují v rámci kurzů předporodní přípravy. Správná orientace
v záznamu cyklu umožní správně stanovit předpokládaný termín porodu a aktuální délku
těhotenství. Informace a přihlášky jsou na http://www.cenap.cz/kurz-stm-ppr

