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3. neděle adventní – Radostná neděle („Gaudete“)

Ne

Slavnost požehnání nového zvonu Martin
v 11.00 J.M. Michael Josef Pojezdný, em. opat strahovský
požehná nový zvon před kostelem v Liběšicích
následuje mše svatá, po mši svaté občerstvení v areálu fary
v 15.00 svátostné požehnání v kostele
17.12.

Po

pondělí před Štědrým dnem

18.12.

Út

úterý před Štědrým dnem
Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci

19.12.

St

20.12.

Čt

21.12.

Pá

středa před Štědrým dnem
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 na faře v Liběšicích

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

Nový zvon Martin
zasvěcený svatému Martinovi, patronu kostela
a poutního místa v Liběšicích u Žatce
u příležitosti 100 let od konce 1. světové války
výročí 100 let republiky
a v roce 100. výročí stigmatizace sv. Pia z Pietrelciny – otce Pia
narodil se 9. listopadu 2018
váží 397 kg

čtvrtek před Štědrým dnem
Mše sv. v 15.00 v Siřemi
pátek před Štědrým dnem
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),
v 9.30 příjezd betlémského světla do Liběšic
od 16.00 Poutníčkův klub pro děti, v 18.00 společenství mládeže

22.12.

So

sobota před Štědrým dnem
Mše sv. v 8.00 v Liběšicích (kaple Svaté Rodiny)

23.12.

Ne

4. neděle adventní
Mše sv. v 10.00 v Liběšicích,
v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích
v 19.00 zkouška Poutníčkova sboru na faře v Liběšicích

16. prosince začíná každoroční Novéna k Pražskému Jezulátku, která je krásnou duchovní
přípravou na vánoční svátky, přijetí Ježíše v podobě maličkého dítěte.
Pořad vánočních bohoslužeb najdete již dnes v kalendáři na našich webových stránkách
www.libesice.com.
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.
od pátku 21.12. si můžete v Liběšicích převzít betlémské světlo do Vašich domovů. Světlo
z Betléma připomíná světlo, které Ježíš přináší svým narozením do našich srdcí.

www.libesice.com

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

odlit v Pasově v Německu
ve zvonařství Rudolf Perner
založeného v Plzni v roce 1700

Sbírka na druhý nový smírný zvon pokračuje.
číslo sbírkového účtu:

23 00 64 89 16 / 2010, variabilní symbol 2017
Všem dárcům na požádání rádi vystavíme potvrzení pro daňové účely

1. Zvon Maria

700 tisíc korun

2. Zvon Martin

530 tisíc korun

3. Zvon Josef

……………………...

Děkujeme mnohokrát za Vaši podporu. Pomozte nám
dokončit smírné dílo na zahlazení ran uplynulého století!

