Liběšický

Poutníček
roč.17, č.44
28.10.

Ne

28.10. 2018
Slavnost Výročí posvěcení kostela – výročí 100 let republiky
Mše sv. v 10.00 v Liběšicích, v 15.00 v Domoušicích,
v 17.00 v Holedečku modlitba za zemřelé na hřbitově, následuje mše svatá

29.10.

Po

pondělí 30. týdne v mezidobí

30.10.

Út

úterý 30. týdne v mezidobí
Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci
v 15.30 v Želči modlitba za zemřelé na hřbitově, v 16.00 mše svatá

31.10.

St

1.11.

Čt

2.11.

Pá

památka sv. Wolfganga, biskupa
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
Slavnost Všech svatých
v 15.30 v Nečemicích modlitba za zemřelé na hřbitově, v 16.00 mše svatá
vzpomínka na všechny věrné zemřelé (dušičky)
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
v 9.30 modlitba za zemřelé na hřbitově v Hořeticích
v 10.00 mše sv. za všechny zemřelé v Žiželicích
v 16.30 modlitba za zemřelé na hřbitově v Liběšicích
zkouška Poutníčkova sboru dle domluvy

_ ____________________________________

Velkým výrazem pomoci chudým je Národní potravinová sbírka, jejíž 6. ročník
se bude konat příští sobotu 10. listopadu 2018. Potraviny z této sbírky se dostanou
do potravinových bank a prostřednictvím charitativních organizací pak přímo potřebným.
Sbírka navazuje na svatomartinskou tradici pomoci chudým – viz dnešní Poutníčkova
příloha. Velmi uvítáme další dobrovolníky. Více na www.narodnipotravinovasbirka.cz.

Srdečně Vás zveme na Svatomartinské slavnosti o příští neděli!

Sobota 3. listopadu

památka sv. Martina de Porres, řeholníka
v 8.00 mše sv. v Liběšicích

ve 15.00 svatomartinská poutní mše v Domoušicích
Svatomartinské koncerty Poutníčkova sboru
v 16.00 v kostele v Domoušicích
v 18.00 v kostele v Liběšicích
v 19.00 svatomartinská vigilie v kostele v Liběšicích

Neděle 4. listopadu
Poutní slavnost svatého Martina – Svatomartinské hody
v 11.00 Svatomartinská poutní mše svatá
s Mons. Janem Baxantem, biskupem litoměřickým
Svatomartinský průvod obcí
Svatomartinské hody v areálu fary
s posezením pro všechny
v 15.00 svátostné požehnání v kostele
Srdečně Vás zveme
na Slavnost požehnání nového zvonu Martin
pro liběšický poutní kostel
3. neděle adventní 16. prosince 2018 v 11.00

V pondělí 5. listopadu bude odlit nový zvon pro liběšický poutní kostel.
Následně po převezení zvon požehná o 3. neděli adventní 16. prosince v 11 hodin
Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický. Naplní se tak důležitý akt smíru
u příležitosti výročí 100 let od konce 1. světové války.
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