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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

Ne

ve 14.00 koncert vokálně-instrumentálního souboru Karmína
v kostele sv. Václava ve Velké Černoci
8.10.

Po

pondělí 27. týdne v mezidobí

9.10.

Út

památka sv. Dionýsia, biskupa a druhů mučedníků
Den kanonie na Strahově - v 10.00 mše sv. v bazilice na Strahově,
Mše sv. v 17.00 v Želči

10.10.

St

11.10.

12.10.

13.10.

14.10.

Čt

Pá

So

Ne

památka sv. Gereona a druhů, mučedníků
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 XXIII., papeže
Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci
v 16.30 povídání o víře pro náctileté na faře v Liběšicích
památka sv. Radima, biskupa
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
od 18.00 společenství mládeže
památka bl. Petra Adriána Toulorge, kněze a mučedníka, premonstráta
výročí posledního zjevení Panny Marie ve Fatimě
Mše sv. v 8.00 v Liběšicích,
v 10.30 svatohubertská jízda v Libořicích – žehnání koní a hříbat,
následuje bohatý doprovodný program do pozdního odpoledne
28. neděle v mezidobí
Mše sv. v 8.30 v Podbořanech, v 10.00 v Liběšicích, v 15.00 v Domoušicích,
v 17.00 v Pnětlukách modlitba na hřbitově, následuje mše svatá

___________________________________________________________

Právě před rokem 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)

Požehnání pro všechny farníky,
přátele naší farnosti a dobrodince

denně v 8:00, ve 12:00 a ve 20:00

Měsíc říjen je měsíc Panny Marie a měsíc modlitby růžence. Právě dnes, kdy připadá na neděli
svátek Panny Marie růžencové, se můžeme znovu zamyslet nad nádhernými přislíbeními, která
jsme od Panny Marie k této modlitbě dostali.

15 růžencových přislíbení Panny Marie
Alanovi de Rupe, O.P. (1428-1475):
Kdo mě modlitbou sv.růžence vytrvale slouží, dostanou zvláštní milost.
Všem, kdo se můj růženec zbožně modlí, slibuji zvláštní ochranu a velké milosti.
Růženec jim bude silnou ochrannou zdí proti peklu, zničí neřesti, zažene hřích, vyhladí bludy.
Podnítí ctnosti a svatá díla, vyprosí Boží smilování duším. Obrátí lidská srdce od marné
světské lásky k lásce Boží a k touze po věčných hodnotách.
Duše, která se mně v modlitbě sv.růžence svěří, nezahyne.
Kdo ve sv.růženci zbožně medituje jeho tajemství, nezakusí Božího hněvu, nezemře náhle,
je-li hříšník, obrátí se, je-li spravedlivý, vytrvá v milosti a stane se hodným věčného života.
Kdo jsou opravdu oddáni mému růženci, nezemřou bez svátostí.
Chci, aby takoví měli v životě i ve smrti světlo a plnost milostí a budou účastni na zásluhách
svatých.
Denně vysvobodím z očistce takové duše, které měly ve zvyku se modlit sv.růženec.
Opravdové růžencové děti budou v nebi požívat velkou slávu.
Vždy, o co prosíš sv.růžencem, dostaneš.
Těm, kdo rozšiřují modlitbu mého růžence, budu spěchat na pomoc v každé nouzi.
Od svého Syna jsem vyžádala, aby členové růžencového bratrstva v životě i ve smrti měli
všechny nebešťany za své spolubratry.
Ti, kdo se sv.růženec modlí, jsou moje děti a sourozenci Ježíše Krista, mého jednorozeného
Syna.
Věrnost k mému růženci je velké znamení vyvolení.
Ze sbírky Totus Tuus, imprimatur AP č.j.3632/94

