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Liběšický Poutníček roč.17, č.38 16.9. 2018   16.9.  Ne   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 
17.9.  Po   památka sv. Kornélia a Cypriána, mučedníků 
18.9.  Út   úterý 24. týdne v mezidobí  Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci, v 17.00 v Želči 
19.9. St            památka sv. Januária, biskupa a mučedníka              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     Mše sv. v 8.00 a v 17.00 v Liběšicích, od 16.00 Poutníčkův klub pro děti 
20.9.  Čt   svátek Výročí posvěcení litoměřické katedrály sv. Štěpána   Mše sv. v 15.00 v Siřemi 
21.9.  Pá   svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty       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,  od 16.00 Poutníčkův klub pro děti na faře v Liběšicích v 17.00 poutní mše sv. ke cti sv. Matouše v Pnětlukách 22.9.  So  sobotní památka Panny Marie                 Mše sv. v 8.00 v Liběšicích příprava na biřmování dle domluvy 23.9.  Ne   25. neděle v mezidobí   Výročí 50 let od úmrtí sv. Pia z Pietrelciny (otce Pia)  Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,      v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích ___________________________________________________________ 

� V tomto týdnu uplyne přesně rok od oslav Fatimského jubilea, kdy 21. září navštívila naše poutní místo socha Panny Marie z Fatimy a proběhlo zasvěcení rodin a našeho kraje Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. 
� Příští neděli oslavíme jubileum tohoto roku – 50. výročí úmrtí sv. otce Pia. 
� V neděli 30. září bude v naší farnosti udílena svátost biřmování. Srdečně zveme! 
� 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.38 
� 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 - dokončení) Modlete se tedy spolu v rodině, mluvte o věcech dobrých a svatých, nechte do svého rodinného života vcházet Marii, naši Matku. Slavte křesťanské svátky, aby vaše děti věděli, co to svátek v rodině. Žijte v hluboké solidaritě s těmi, kdo trpí a jsou na okraji společnosti. Ještě jeden příběh. Znal jsem jednu paní, která měla tři děti (7, 5 a 3 roky). Bylo to dobré manželství s velkou vírou. Učili děti, jak pomáhat chudým, což sami dělali často. Jednou zazvonil u dveří žebrák, který prosil o jídlo. Byli zrovna u oběda a jedli steaky. Představte si. Jsou výborné. Všichni tři děti hned řekli: dejme mu něco. A maminka každému odkrojila půlku jejich steaku. Děti se však bránily a říkali: ne, mami, vezmi z těch zbývajících! A maminka na to: Nikoli, chudým dávej ze svého, ne z toho, co zbyde!“ Takto tato žena víry učila svoje děti péči o chudé.... To všechno lze dělat doma, kde panuje láska a víra a kde se mluví dialektem víry. Zkrátka, vaše děti se od vás naučí, jak křesťansky žít; vy budete jejich prvními učiteli víry.  Ctnosti a pravdy, které nás Pán učí, nejsou vždycky populární v dnešním světě, který bere chabé ohledy na slabé, zranitelné a na všechny, které pokládá za „neproduktivní“. Svět nám říká, abychom byli silní a nezávislí, málo si všímali těch, kdo jsou osamocení či smutní, odmítaní či nemocní, ještě nenarození nebo umírající. Za chvíli půjdu na soukromé setkání s několika rodinami, které čelí vážným problémům a skutečné nouzi, ale kterým otcové kapucíni prokazují lásku a podporují je. Bouře, kterou prožíváme, je dána spíše egoismem, osobními zájmy. Náš svět potřebuje revoluci lásky! Kéž tato revoluce lásky začíná od vás a od vašich rodin!  Před pár měsíci mi kdosi řekl, že nám ubývá schopnost mít se rádi. Pomalu, ale jistě zapomínáme bezprostřední řeč pohlazení, sílu vlídnosti. Nebude revoluce lásky bez revoluce vlídnosti! Zdá se, že slovo vlídnost bylo odstraněno ze slovníku. Ať váš příklad vede vaše děti, aby se staly generací, která bude ohleduplnější, laskavější, bohatá vírou a obnoví církev a celou irskou společnost.  Takto vaše láska, která je Božím darem, zapustí ještě hlubší kořeny. Žádná rodina nemůže růst, zapomene-li na vlastní kořeny. Děti nevyrostou v lásce, pokud se nenaučí komunikovat se svými prarodiči. Umožněte proto své lásce, aby zapustila hluboké kořeny! Nezapomeňme, že „všechny květy stromu čerpají z toho, co je pod zemí“ (F.L.Bernárdez, Si para recobar lo recobrado). Tak praví jeden argentinský básník. Odpusťte mi tu reklamu..  Kéž rodiny celé církve, reprezentované dnes odpoledne starými i mladými páry, spolu s papežem děkují Bohu za dar víry a za milost křesťanského manželství. A zavažme se Pánu, že budeme sloužit příchodu království svatosti, spravedlnosti a pokoje zachováváním věrnosti slibům, které jsme dali, a stálostí v lásce!  Děkuji vám za toto setkání! A nyní se společně pomodleme společně modlitbu Světového setkání rodin. Potom vám požehnám a prosím vás modlete se za mne, nezapomeňte.  

    Slavnost biřmování  neděle 30.  září 2018 v Liběšicích 
 


