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

úterý 23. týdne v mezidobí
Kapitula kanonie v klášteře na Strahově
v 10.00 mše sv. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově

památka Jména Panny Marie
Adorační den za nová povolání a za rodiny
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
památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci, v 17.00 v Liběšicích

Svátek Povýšení svatého kříže
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
památka Panny Marie Bolestné
Mše sv. v 8.00 v Liběšicích, ve 14.00 ve Velké Černoci, v 16.00 v Domoušicích
24. neděle v mezidobí
Mše svatá v 10.00 v Liběšicích, v 17.00 v Hřivicích

ve 14.00 SETKÁNÍ KRÁLŮ Tříkrálové sbírky 2018 v areálu fary v Liběšicích
soutěžně – zábavné odpoledne zakončené táborákem
v 15.00 setkání a zábava s klaunem

Srdečně zveme všechny koledníky Tříkrálové sbírky 2018 na Setkání králů v neděli
16. září od 14-ti hodin. Čeká Vás spousta zábavy jako odměna za tříkrálové snažení
v chladném lednovém počasí.
Slavnost udílení svátosti biřmování se v naší farnosti bude konat v neděli 30. září.
Děkujeme také všem dobrovolníkům, kteří pomohli v sobotu při potravinové sbírce!

___________________________________________________________

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)

příloha

roč.17, č.37

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)

Víme, že lásku nám a celé lidské rodině vysnil Bůh. Nikdy na to, prosím, nezapomeňte!
Bůh chce, abychom to, co nám vysnil, přijali za své. Nebojte se tohoto snění! Snětě ve velkém!
Vezměte si ho k srdci a každý den sněte znovu. Takto budete schopni vzájemně se podporovat
nadějí, silou a odpuštěním ve chvílích, kdy se cesta stává příkrou a stěží znatelnou. V Bibli se Bůh
zavazuje k věrnosti smlouvě, i když Jej zarmucujeme, a naše láska slábne. Co říká Bůh v Bibli
svému lidu? Slyšte dobře: „Nikdy tě neopustím, nikdy tě nenechám bez pomoci“ (Žid 13,5). Jako
manžel a manželka se vzájemně pomazávejte slovy tohoto příslibu, každý den po zbytek života.
A nikdy nepřestaňte snít! Stále si opakujte v srdci: nikdy tě neopustím, nenechám tě.
Stephen a Jordan jsou novomanželé a položili velice důležitou otázku, jak mohou rodiče
dětem předávat víru. Vím, že církev tady v Irsku má důkladně připravené programy katechezí pro
výchovu k víře ve školách a ve farnostech. To je jistě zásadní. Avšak prvním a nejdůležitějším
místem, kudy vede víra, je domov. Víře se učí doma prostřednictvím klidného
a každodenního příkladu rodičů, kteří milují Pána a svěřují se Jeho slovu. Tam, doma –
a můžeme říci v „domácí církvi“ - se děti učí významu věrnosti, poctivosti a oběti. Vidí, jak se
k sobě chovají maminka a tatínek, jak vzájemně pečují o sebe i o druhé, jak milují Boha
i církev. Tak mohou děti dýchat svěží vzduch evangelia a učit se chápat, soudit a jednat
způsobem hodným víry, kterou obdrželi.
Víra, bratři a sestry, se předává doma kolem stolu, všední konverzací a řečí, kterou
umí pouze ustavičná láska. Nikdy nezapomeňte, bratři a sestry, že víra se předává dialektem.
Domácím dialektem, u domácího krbu, dialektem rodinného života. Vzpomeňme na sedm
makabejských bratří, ke kterým matka mluvila v dialektu, tedy tak, jak se o Bohu učili odmalička.
Je obtížnější přijmout víru - ačkoli i to je možné – pokud nebyla přijata v mateřském jazyce, doma,
v dialektu. Napadá mne moje zkušenost z dětství. Poslouží-li, řeknu ji... Vzpomínám si, že jednou,
když mi bylo asi pět let, jsem vešel do kuchyně k obědu právě, když přišel tatínek z práce, a spatřil
jsem, jak se tatínek s maminkou přede mnou políbili. Nikdy na to nezapomenu! Bylo to něco
krásného. Byl unavený z práce, ale chtěl projevit lásku svojí manželce. Ať i vaše děti vidí, jak jste
k sobě laskaví, objímáte se a políbíte. Je to krásné, protože se tak učí dialektu lásky a víře, kterou
tento dialekt lásky obsahuje.
(pokračování příště)

Setkání králů
Tříkrálové sbírky 2018
v areálu fary v Liběšicích
v neděli 16. září 2018 od 14.00

