Poutníčkova

Liběšický
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roč.17, č.47

roč.17, č.47

18.11. 2018

18.11.

33. neděle v mezidobí – 2. Světový den chudých
Mše sv. v 10.00 v Liběšicích,
v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích
ve 14.00 požehnání a zasazení stromu republiky na návsi ve Velké Černoci

Ne

19.11.

Po

pondělí 33. týdne v mezidobí

20.11.

Út

úterý 33. týdne v mezidobí
Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci

21.11. St

památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Adorační den za nová povolání a za rodiny
celodenní tichá adorace před Nejsvětější svátostí v kapli Božího Milosrdenství
od 10.00 valná hromada České federace potravinových bank v Praze
Mše sv. v 17.00 v Liběšicích (kaple Svaté Rodiny na faře),
od 16.00 Poutníčkův klub pro děti na faře v Liběšicích

22.11.

Čt

památka sv. Cecílie, panny a mučednice
v 15.00 modlitba na hřbitově v Siřemi, v 15.30 mše sv.
v 17.00 povídání o víře pro náctileté na faře v Liběšicích

23.11.

Pá

památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka
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 (kaple Svaté Rodiny na faře),
od 16.00 Poutníčkův klub pro děti, od 18.00 společenství mládeže

24.11.

So

památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů mučedníků
Mše sv. v 8.00 v Liběšicích (kaple Sv. Rodiny), ve 14.00 ve Velké Černoci

25.11.

Ne

slavnost Ježíše Krista Krále
Mše sv. v 10.00 v Liběšicích,
v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Holedečku

___________________________________________________________

I letošním roce si můžete za dobrovolný dar na misie pořídit Misijní kalendář, jehož koupí
můžete zachraňovat dětské životy v nejchudších zemích světa skrze projekty Papežského
misijního díla. Kalendáře jsou k dispozici na liběšické faře.

Požehnání pro všechny farníky, přátele
naší farnosti a dobrodince denně
v 8:00, ve 12:00 a ve 20:00

O neokázalém růstu církve

(Papež František, 15.11.2018)

Církev roste v jednoduchosti, mlčky, eucharistickou obětí a bratrským
společenstvím – kázal papež František při ranní mši v kapli Domu sv. Marty.
Komentoval tak dnešní evangelium (Lk 17, 20-25), kde Ježíš odpovídá farizeům,
že »Boží království nepřichází tak, že by se to dalo pozorovat«, nýbrž »je mezi vámi«.
„Boží království je neokázalé – poznamenal papež.“
Církev se manifestuje v eucharistii a v dobrých skutcích, které nebudí rozruch.
Kristova nevěsta je mlčenlivé povahy, přináší plody bez povykování
a vytrubování.
„Pán nám vysvětlil, jak roste církev podobenstvím o setbě. Rozsévač zaseje,
a setba klíčí a roste ve dne v noci. Bůh dává růst, a potom se ukáží plody. Důležité je však
to, že církev roste mlčky a skrytě; to je církevní styl. A jak se to projevuje v církvi? Plody
dobrých skutků, aby lidé viděli a velebili nebeského Otce, jak říká Ježíš, a dále slavením,
chválou a Pánovou obětí, to znamená eucharistií. Tam se vyjevuje církev, v eucharistii
a v dobrých skutcích.“
„Církev roste svědectvím, modlitbou a přitažlivostí Ducha, který je v jejím
nitru – pokračoval papež – nikoli událostmi. I ty jsou zajisté pomocí, avšak církev roste
a dává plody mlčky a ve skrytu dobrými skutky, slavením Pánovy Paschy
a chválou Boha.“
„Pán nám pomáhá, abychom nepodlehli svůdnému pokušení chtít, aby církev byla
viditelnější, a ptát se, co bychom pro to mohli udělat. Obvykle tak církev upadá do
událostí a není schopna růst mlčky a ve skrytu dobrými skutky.“
Svět podléhá příliš často pokušení okázalosti, mondénnosti a zdání – řekl dále
papež – i samotný Ježíš byl pokoušen svodem okázalosti: »Proč uskutečňovat vykoupení
tak dlouho? Učiň zázrak, vrhni se dolů z chrámu a všichni tě spatří a uvěří v tebe.« Ježíš
si však zvolil cestu kázání, modlitby, dobrých skutků, kříže a utrpení.
„Kříž a utrpení. Církev roste krví mučedníků, mužů a žen, kteří dávají život. Dnes
jich existuje mnoho, ale je zajímavé, že to není ve zpravách. Svět to ukrývá. Duch tohoto
světa netoleruje mučednictví. Skrývá ho.“

Diecézní centrum pro mládež zve na 17. ples mládeže v Mladé Boleslavi (www.dcml.cz)
V naší zemi se dnes slaví také Den Bible se sbírkou na šíření a tištění Bible v misiích. Více se
můžete dozvědět na www.biblickedilo.cz a www.dumbible.cz.
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. Rádi Vám vystavíme
potvrzení pro daňové účely. Za jakýkoli příspěvek Vám mnohokrát děkujeme!

www.libesice.com

(dary pro farnost: 20 00 76 35 33 / 2010, variabilní symbol 999)

Sbírka na druhý nový smírný zvon
pro liběšický poutní kostel
23 00 64 89 16 / 2010, variabilní symbol 2017

