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27.1.

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

Ne

28.1.

Po

památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

29.1.

Út

úterý 3. týdne v mezidobí
Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci

30.1.

St

31.1.

Čt

1.2.

Pá
pátek 3. týdne v mezidobí
( 1. pátek v měsíci )
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 Poutníčkův klub pro děti na faře v Liběšicích a farní nocování

2.2.

So

sobotní památka Panny Marie
( 1. sobota v měsíci )
v 10.00 setkání řeholníků a zasvěcených osob s biskupem Janem
v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích
odpoledne výlet do bazénu s Poutníčkovým klubem
v 19.00 mariánské večeřadlo v Liběšicích (kaple Svaté Rodiny)
(modlitba růžence, zásvětná modlitba, mše svatá)

3.2.

Ne

Slavnost Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,
v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích

středa 3. 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 bruslení s Poutníčkovým klubem
památka sv. Jana Boska, kněze
Mše sv. v 8.00 v Liběšicích

______________________________________________________________

O příští neděli se žehnají svíčky „hromničky“, které si můžete přinést a které nám
připomínají důležitost Božího požehnání a ochrany pro naše domovy. Také si
můžete nechat požehnat chléb pro zvířátka na památku sv. Agáty.
Letošní Tříkrálová sbírka byla opět rekordní. Celkem naši koledníci vybrali
společně 468.479,- Kč. Všem patří veliké poděkování jménem potřebných.
Podrobnosti si můžete prohlédnout na webu sbírky www.trikralovasbirka.cz
Dětský karneval v Liběšicích se bude konat v sobotu 2. března od 14 hodin.
Rok 2019 je významným rokem sv. Anežky České, ale také rokem sv. Bernadetty
z Lurd ve Francii.

www.libesice.com

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

Požehnání pro všechny farníky, přátele

naší farnosti a dobrodince denně v 8:00,

ve 12:00 a ve 20:00

Bůh svoje děti nenálepkuje
(Papež František v panamské věznici pro mladistvé, 25.1.2019)
Kajícnou liturgii na otevřeném prostranství nápravného zařízení uvodilo čtení z Lukášova
evangelia, (Lk 15,1-7). Popisuje pohoršené reptání farizeů a učitelů Zákona, které obtěžovala
Ježíšova blízkost celníkům a hříšníkům a společné stolování s těmito nenáviděnými složkami
společnosti. Papež František se v homilii zamýšlel nad odlišností dvou pohledů, které vystihují
Ježíšův a farizejský přístup. První, spojený s reptáním a klevetěním – je jalový
a neplodný, a druhý – Pánův pohled – volá po změně a obrácení, řekl:
„Je mnohem snazší opatřit lidské životy tituly a nálepkami, které dokáží zastavit
a stigmatizovat nejenom minulost, ale také přítomnost a budoucnost lidí. Nálepkami, které
v konečném důsledku vedou jedině k rozdělení – sem ti dobří, tam špatní; sem spravedliví, tam
hříšníci.
Takový postoj všechno zohyzďuje, protože staví neviditelnou zeď, která vede
k domněnce, že se všechny problémy zázračně vyřeší vytěsňováním, oddělováním
a vyčleňováním. Když něco takového nějaká společnost či komunita dovolí, a přitom ještě
pomlouvá a reptá, vstupuje do začarovaného kruhu, tvořeného rozdělením, výčitkami a
odsuzováním; zaujímá sociální postoj poznamenaný marginalizací, vyřazováním a odporem až
do té míry, že jako Kaifáš nezodpovědně prohlašuje: „Lépe, když jeden člověk umře za lid, než
aby zahynul celý národ“ (Jan 11,50). Nit se normálně přetrhne na nejslabším místě – tam, kde
jsou chudí a bezbranní.
Jak bolestný je pohled na společnost, která svou energii vkládá do reptání a rozhořčení,
namísto toho, aby vyvíjela snahu. Tvořivou snahu, příležitosti a změnu!“
Celé evangelium se naopak vyznačuje jiným pohledem, který povstává z Božího srdce a
zve k obrácení. Pán slaví, když vidí, jak se jeho děti vracejí domů, pokračoval papež František.
„Ježíš to dosvědčil, když až do krajnosti projevoval milosrdnou Otcovu lásku. Je to láska, jíž
nezbývá čas na reptání, nýbrž která usiluje o prolomení kruhu zbytečné a lhostejné kritiky.
Neutrální a nestranná láska, která se ujímá složitosti života a každé situace. (...) Když Ježíš
stoluje s celníky a hříšníky, porušuje logiku, která odděluje, vyčleňuje a klamně rozděluje na
„dobré a špatné“. Nenařizuje to úředně, ani tak nečiní pouze z dobrého úmyslu, voluntarismu či
sentimentalismu, nýbrž vytváří vztahy, umožňující nové procesy, sází na každý možný krok a
oslavuje ho“.
Římský biskup pak mladistvé panamské vězně varoval před jiným typem reptání, které
jim našeptává, že obrácení nezvládnou.
„Toto vnitřní reptání se objevuje v člověku, který zaplakal nad svým hříchem, je si
vědom své chyby, ale nevěří v možnost změny. Je niterně přesvědčen o tom, že když se narodil
jako celník, musí tak i zemřít, což ovšem není pravda. Přátelé, každý z nás má mnohem větší cenu
než vnější nálepka. Ježíš nás tomu učí a volá k víře. Jeho pohled nás vybízí, abychom se
dožadovali pomoci na cestě, vedoucí k překonání tohoto stavu. Někdy reptání domněle vítězí, ale
nevěřte tomu, neposlouchejte ho. Naslouchejte hlasům, které podněcují k pohledu vpřed, nikoli
těm, které vás stahují dospodu“.

