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Liběšický Poutníček roč.17, č.46 13.11. 2018   11.11.  Ne   32. neděle v mezidobí – slavnost sv. Martina   Výročí 100 let od konce 1. světové války Mše sv. v 10.00 v Liběšicích, v 17.00 v Pnětlukách,              v 15.00 modlitba na hřbitově v Domoušicích, v 15.15 mše sv.  12.11.  Po   památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka 13.11.  Út   památka sv. Anežky České, panny   Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci   Den kanonie v Praze – Nebušicích a na Strahově,  v 9.30 mše sv. za zemřelé spolubratry na řádovém hřbitově 14.11. St            památka sv. Siarda, opata, premonstráta              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   od 10.00 setkání pastoračních asistentů v Diecézním domě v Litoměřicích    Mše sv. v 8.00 a v 17.00 v Liběšicích (kaple Svaté Rodiny na faře),  od 16.00 Poutníčkův klub pro děti na faře v Liběšicích 15.11.  Čt   památka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve   v 17.00 povídání o víře pro náctileté na faře v Liběšicích 16.11.  Pá   památka sv. Gertrudy, panny    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 na faře v Liběšicích od 18.00 společenství mládeže 17.11.  So  památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice   Mše sv. v 8.00 v Liběšicích (kaple Svaté Rodiny na faře) 18.11.  Ne   33. neděle v mezidobí 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 ___________________________________________________________ 
� O dnešním velikém dni se rozezní zvony po celé Evropě na znamení konce 1. světové války. V pátek 9. listopadu byl odlit druhý smírný zvon pro náš kostel. Požehnání nového zvonu proběhne o 3. neděli adventní 16. prosince.  
� 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.46 
� Požehnání pro všechny farníky, přátele  naší farnosti a dobrodince denně  v 8:00, ve 12:00 a ve 20:00  100 let od konce 1. světové války  Na dnešní den 11. listopadu 2018 připadá veliké výročí tohoto roku – výročí konce první světové války. V roce 100 let od vzniku Československa, 100 let od stigmatizace sv. Pia z Pietrelciny, v roce devadesátého devátého výročí vzniku katolické charity u nás. Hrůzy války, které přinesly nesmírné utrpení obrovskému počtu lidí nejen v Evropě a rozsívaly smrt všude na všech frontách, zanechaly na mnoha místech zdevastovanou krajinu, zničená lidská obydlí, města  i vesnice, rozvrácené lidské osudy, utrpení nesčíslného počtu pozůstalých, obrovskou chudobu a nedostatek jídla, prázdné kostelní věže po zrekvírovaných zvonech… Bylo by toho hodně, kdybychom měli vyjmenovat všechno, co tato strašlivá válka přinesla. Úpěnlivé výzvy Panny Marie k modlitbám za mír přinesly svoje plody teprve během zjevení Panny Marie ve Fatimě v Portugalsku v roce 2017. Tehdy se začíná bohužel odvíjet nová kapitola hrůz, která vyvrcholila novou světovou válkou  o 20 let později. Jak málo by stačilo, aby se hrůzy první světové války neopakovaly… Dnes se rozezní kostelní věže po celé naší zemi, aby tak připomněly veliký dík za dar míru, který není bohužel žádnou samozřejmostí, ale velikým Božím darem. Rozezní se v okamžik, který tradičně tuto událost připomíná celé roky ve Velké Británii, kde se každý rok rozezní zvony ve 12.30. (13.30 našeho času).  Výzvy Panny Marie k modlitbám za mír bychom neměli přehlížet. První a zároveň naprosto zásadní poselství Panny Marie v Medžugorji z 25. června 1981 je plné proseb o mír: „Mír, mír, nic než mír. Je třeba, aby se lidé smířili s Bohem a mezi sebou.“ Jak aktuální jsou tato slova stále. Často zaznívají opakovaně slova Panny Marie: modlete se za mír. Kolik míru je v tomto světě a v lidských srdcích dnes? 


