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Slavnost biřmování
Mše sv. v 10.00 v Liběšicích – hlavním celebrantem a udělovatelem svátosti
biřmování bude J.M. Michael Josef Pojezdný, emeritní opat strahovský
slavnostní požehnání nových vitráží sv. Norberta a sv. Augustina
po slavnostní mši svaté následuje pohoštění pro všechny v areálu liběšické fary

Požehnání pro všechny farníky, přátele naší farnosti

a dobrodince denně v 8:00, ve 12:00 a ve 20:00
Ne

1.10.

Po

památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a řeholnice, učitelky církve

2.10.

Út

památka svatých andělů strážných
Kněžský den v Litoměřicích
v Diecézním domě kardinála Trochty s biskupem Janem

3.10.

St

4.10.

Čt

5.10.

památka sv. Diviše Areopagity
Adorační den za nová povolání a za rodiny
celodenní tichá adorace před Nejsvětější svátostí v kapli Božího Milosrdenství
v 8.00 a v 17.00 pobožnost k Božímu Milosrdenství v Liběšicích,
od 16.00 Poutníčkův klub pro děti na faře v Liběšicích
památka sv. Františka z Assisi
Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci

Duch svatý sestoupí na Tebe a moc Nejvyššího Tě zastíní!
(Lk 1,35)

„Kdo se tedy modlí: „Přijď, Duchu svatý,“ musí být ochoten modlit se: „Přijď a nedopřej mi
pokoje, kde nemám mít pokoj!“
Wilhelm Stählin
Duch svatý nás vede k setkání s druhými, rozněcuje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře
Boží lásky.
Benedikt XVI.

SEDM DARŮ DUCHA SVATÉHO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Moudrost
Rozum
Rada
Síla
Umění
Zbožnost
Bázeň Boží

Pá
památka sv. Faustýny Kowalské, řeholnice
( 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 a v 17.00 v Liběšicích, od 16.00 Poutníčkův klub pro děti

6.10.

So

památka sv. Bruna, kněze
( 1. sobota v měsíci )
Mše sv. v 8.00 v Liběšicích, ve 14.00 v Žiželicích
v 19.00 modlitba mariánského večeřadla v kostele v Liběšicích
(růženec, zásvětná modlitba, mše svatá)

7.10.

Ne

27. neděle v mezidobí Panny Marie Růžencové
Mše sv. v 8.30 v Podbořanech, v 10.00 v Liběšicích,
v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích
ve 14.00 koncert vokálně-instrumentálního souboru Karmína
v kostele sv. Václava ve Velké Černoci

___________________________________________________________

Před rokem na první sobotu v měsíci 7. října zasvětili naši biskupové před sochou
Panny Marie Fatimské v Koclířově naši zemi Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
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)

DVANÁCT PLODŮ DUCHA SVATÉHO
1. Láska
2. Radost
3. Pokoj
4. Trpělivost
5. Shovívavost
6. Vlídnost
7. Dobrota
8. Mírnost
9. Věrnost
10. Tichost
11. Zdrženlivost
12. Čistota

HŘÍCHY PROTI DUCHU SVATÉMU
1.
2.
3.
4.
5.

Úmyslně hřešit na milosrdenství Boží
Zoufat nad milosrdenstvím Božím
Odporovat poznané křesťanské pravdě
Svému bližnímu Boží milost nepřát a závidět ji
Mít zatvrzelé srdce ke spasitelnému napomínání

