Liběšický

Poutníčkova

Poutníček
roč.18, č.8

24.2. 2019

24.2.

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

Ne

25.2.

Po

pondělí 7. týdne v mezidobí
v 16.40 modlitba u hrobu P.Dr. Jaroslava Zrzavého v Praze–Bubenči
v 17.30 mše sv. u sv. Norberta v Praze – Střešovicích

26.2.

Út

úterý 7. týdne v mezidobí
Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci

27.2.

St

28.2.

Čt

1.3.

Pá
pátek 7. 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

2.3.

So

sobotní památka Panny Marie
(1. sobota v měsíci)
Mše sv. v 8.00 v Liběšicích (kaple Svaté Rodiny),
ve 13.00 zahájení Masopustu v Želči s divadlem a průvodem maškar
ve 14.00 Dětský karneval v Liběšicích na sále Obecního domu
v 19.00 mariánské večeřadlo v Liběšicích (kaple Svaté Rodiny)

3.3.

Ne

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

středa 7. 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
čtvrtek 7. týdne v mezidobí
od 16.00 povídání o víře pro náctileté na faře v Liběšicích

příloha

roč.18, č.8

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

ve 12:00 a ve 20:00

V Lurdech probíhá Bernadettin rok
Prefekt kongregace pro bohoslužbu a svátosti, kard. Robert Sarah, 18. února
v lurdské bazilice Panny Marie Růžencové sloužil slavnou mši svatou na liturgickou
památku sv. Bernadetty Soubirous.
Byla jednou z prvních velkých událostí Roku sv. Bernadetty, vyhlášeného
minulé pondělí na výroční den prvního z osmnácti mariánských zjevení (1858). Zatímco
vloni si Lurdy připomínaly 160 let od zjevení Matky Boží, která oficiálně uznal papež
Lev XIII. v roce 1891, na letošek připadají dvě životní výročí tehdy čtrnáctileté
vizionářky – 175 let od narození a 140 let od úmrtí pozdější řeholnice (7.1.1844 –
16.4.1879), kterou v roce 1933 svatořečil Pius XI.
Motto nového poutního roku zní „Blahoslavení chudí“ a vztahuje se k životním
osudům připomínané světice, která se skrze svou hmotnou bídu a mnohá duchovní
utrpení může stát nositelkou naděje pro mnohé lidi, trpící sociální či psychickou nouzí.
Město Lurdy začátkem února představilo všechny programové body Bernadettina roku.
Ve shodě s jeho tématem právě ve francouzském poutním místě proběhla konference
o chudobě, které se zúčastnilo 700 odborníků z různých oblastí, zatímco kupříkladu na
začátek června se plánuje uvedení nového muzikálu nazvaného „Lurdská Bernadetta“.
________________________________________________________________

srdečně Vás zveme

______________________________________________________________

Dnes se koná sbírka Svatopetrský haléř, která pomáhá prostřednictvím Svatého
stolce v nejchudších zemích světa a obětem nejrůznějších katastrof.
Nabízíme Vám účast na pouti do Medžugorje v termínu 4. – 11. května. Cena
2760,- Kč (cesta) + 55 Euro ubytování, jídlo vlastní nebo se objednává na místě.

v sobotu 2.března 2019 od 14:00
na sále Obecního domu v Liběšicích

Lounská farnost nabízí Třídenní poutní zájezd na Moravu 31.5. – 2.6. 2019.
Olomouc, Svatý Kopeček, Hostýn, Velehrad a Rajhrad. Cena přibližně 1600,- Kč.

________________________________________________________

Srdečně zveme všechny děti i jejich rodiče na Dětský karneval v Liběšicích,
který se bude konat jako obvykle v sobotu před Popeleční středou, 2. března od
14 hodin na sále Obecního domu. Dary do tomboly vítány. ☺
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