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20.1.

2. neděle v mezidobí
Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,
v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích

Ne

21.1.

Po

památka sv. Anežky římské, panny a mučednice

22.1.

Út

památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka
Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci

23.1.

St

24.1.

Čt

25.1.

Pá
svátek Obrácení sv. apoštola Pavla (končí týden modliteb za jednotu křesťanů)
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)
od 16.00 bruslení s Poutníčkovým klubem

26.1.

So

památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Mše sv. v 8.00 v Liběšicích (kaple Svaté Rodiny)

27.1.

Ne

3. neděle v mezidobí
Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,
v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Holedečku

středa 2. týdne v mezidobí
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),
od 16.00 Poutníčkův klub pro děti na faře v Liběšicích
památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Mše sv. v 8.00 v Liběšicích,
v 16.00 povídání o víře pro náctileté na faře v Liběšicích

______________________________________________________________

O dnešní neděli 20. ledna 2019 proběhne celodiecézní sbírka vyhlášená litoměřickým
biskupstvím na diecézní školství. Biskupství litoměřické je zřizovatelem Základní
školy Antonína Bratršovského v Jablonci n. Nisou, Biskupského gymnázia, Základní
školy a Mateřské školy Bohosudov, Gymnázia Varnsdorf, Schrödingerova institutu ve
Šluknovském výběžku a Česko-německé mateřské školy sv. Zdislavy v Litoměřicích.
I v naší farnosti fungovala několik let církevní základní škola v Deštnici. Zanikla ale
právě z finančních důvodů v roce 1998.
V tomto týdnu budou známy naše konečné výsledky letošní Tříkrálové sbírky 2019.
I letošní výtěžek bude rekordní. Děkujeme všem, kdo se aktivně účastnili i všem, kdo
jakkoli přispěli. Více na www.trikralovasbirka.cz
Až do pátku 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů.

www.libesice.com

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

naší farnosti a dobrodince denně v 8:00,

ve 12:00 a ve 20:00

Láska netoleruje lhostejnost

(Papež František, 8.1.2019)
„Bůh činí první krok lásky a miluje lidstvo, které milovat neumí“ – kázal papež František
v kapli Domu sv. Marty při ranní mši, kterou obětoval za duši zesnulého arcibiskupa Giorgio Zura, bývalého
nuncia v Rakousku, který - jak předeslal v úvodu - „bydlel v témže domě a zemřel včera
o půlnoci“.
Papež nejprve komentoval liturgické čtení (1 Jan 4,7-10), ve kterém apoštol Jan prohlašuje, že »Bůh
je láska« a že »každý, kdo miluje, je zrozen z Boha«. Svatý Jan vysvětluje, že »Boží láska k nám se
ukázala v tom, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho«. „V tom
spočívá tajemství lásky – komentoval František – že totiž Bůh miloval jako první. On učinil první krok
směrem k lidstvu, které milovat neumí, a potřebuje od Boha pohlazení, aby se naučilo lásce. Tímto
prvním krokem Boha je Jeho Syn, kterého poslal, aby nás zachránil, dal životu smysl, obnovil nás a znovu
stvořil.“
Potom Petrův nástupce obrátil pozornost k dnešnímu evangeliu (Mk 6,34-44), které popisuje
nasycení zástupu lidí zázračně rozmnoženými chleby a rybami. „Proč to Bůh učinil? – tázal se. „Ze soucitu,
protože mu »bylo líto« lidí, kteří »byli jako ovce bez pastýře«.
„Srdce Boha, Ježíšovo srdce se pohledem na tolik lidí rozlítostnilo; nemohlo zůstat lhostejným. Láska
je neklidná. Láska netoleruje lhostejnost. Láska soucítí. A soucítit znamená dát srdce
v sázku. To je milosrdenství. Dát vlastní srdce v sázku ve vztahu k druhým – to je láska. Milovat
znamená dát srdce v sázku pro druhé.“
„Zástup lidí, které Ježíš »začal poučovat o mnoha věcech« - pokračoval papež František – se začal
nudit, protože Ježíš mluvil stále stejné věci. Učedníci si povšimli, že »místo je opuštěné
a připozdilo se« a řekli Ježíšovi: »Rozpusť je, ať se rozejdou [...] a koupí si něco k jídlu«. Prakticky chtějí,
aby se rozešli a postarali se o sebe.“
„Učedníci se o lid nezajímali. Zajímal je Ježíš, protože ho měli rádi. Nebyli zlí, byli lhostejní. Nevěděli,
co znamená milovat. Nevěděli, co je soucit. Nevěděli, co je lhostejnost. Museli zhřešit, zradit, opustit Mistra,
aby pochopili jádro soucitu a milosrdenství. A Ježíš odpovídá úsečně: »Vy jim dejte jíst«. Postarejte se
o ně. Probíhá zápas mezi Ježíšovým soucitem a lhostejností. V dějinách se lhostejnost objevuje
neustále. Tolik lidí je dobrých, ale nevnímá nouzi druhých, nejsou schopni soucitu. Jsou to dobří
lidé, ale patrně do jejich srdce nevstoupila Boží láska nebo ji nenechali vstoupit.“
Papež František pak na dokreslení vylíčil scénu, zachycenou na jedné fotografii, pořízené před jistou
římskou restaurací, z níž vychází skupinka lidí, kteří odvracejí hlavy, aby neviděli bezdomovce, který tam
seděl na zemi s nataženou rukou. „Toto je kultura lhostejnosti,“ konstatoval papež
a pokračoval: „Boží láska však vždycky přichází první, protože je soucitná a milosrdná. Je sice
pravda, že opakem lásky je nenávist, ale většina lidí nechová uvědomělou nenávist.
„Tím nevšednějším opakem Boží lásky, Božího soucitu je lhostejnost. »Jsem spokojen, nic mi
nechybí. Mám všechno, zabezpečil jsem tento život i ten věčný, protože chodím každou neděli na mši.
Jsem dobrý křesťan. Ale když vyjdu z restaturace, dívám se na druhou stranu.« Přemýšlejme: Bůh činí
první krok, má soucit, milosrdenství a my jsme nezřídka lhostejní... Modleme se, aby Pán uzdravil lidstvo,
počínaje námi, a ať uzdraví moje srdce z této choroby, kterou je kultura lhostejnosti.“

