Liběšický

Poutníček
roč.17, č.50

9.12. 2018

9.12.

Ne

2. neděle adventní
Mše sv. v 10.00 v Liběšicích,
v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Pnětlukách
v 15.00 MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA na sále Obecního domu v Liběšicích

10.12.

Po

pondělí po 2. neděli adventní

11.12.

Út

úterý po 2. neděli adventní
Den kanonie na Strahově
v 10.00 mše sv. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově

12.12.

St

13.12.

Čt

14.12.

Pá

15.12.

So

sobota po 2. neděli adventní
Mše sv. v 8.00 v Liběšicích (kaple Svaté Rodiny)

16.12.

Ne

3. neděle adventní - radostná

památka Panny Marie Guadalupské
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 (kaple Svaté Rodiny na faře),
od 16.00 Poutníčkův klub pro děti
památka sv. Lucie, panny a mučednice
památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
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, 18.00 společenství mládeže
ve 20.00 předvánoční setkání pro děti ze ZŠ Liběšice v kostele v Liběšicích

v 11.00 před kostelem v Liběšicích
Slavnostní požehnání nového zvonu Martin
s Mons. Janem Baxantem, biskupem litoměřickým
následuje mše svatá, po mši svaté občerstvení v areálu fary
v 15.00 svátostné požehnání v kostele
Srdečně Vás zveme na výjimečnou událost – požehnání druhého nového zvonu pro liběšický
poutní kostel a naplnění smíru válečných událostí uplynulého století. Na nové zvony stále
pokračuje sbírka na sbírkovém účtu - 23 00 64 89 16 / 2010, variabilní symbol 2017. Rádi Vám
vystavíme potvrzení pro daňové účely. Za jakýkoli příspěvek Vám mnohokrát děkujeme!
V adventní době se můžete zapojit do akce Jeden dárek navíc, kdy ušetřené peníze za to, co
si odepřeme, věnujeme Papežskému misijnímu dílu pro nejchudší děti.
V neděli 16. prosince začíná Novéna k Pražskému Jezulátku – duchovní příprava na svátky
Narození Ježíše Krista.
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(dary pro farnost: 20 00 76 35 33 / 2010, variabilní symbol 999)

