Poutníčkova

Liběšický

příloha

Poutníček

roč.18, č.11

roč.18, č.11

17.3. 2019

17.3.

Ne

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

18.3.

Po

pondělí po 2. neděli postní

19.3.

Út

slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci, v 17.00 v Želči

20.3.

St

21.3.

Čt

22.3.

Pá
pátek po 2. neděli postní
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)
po večerní mši svaté společná modlitba křížové cesty
od 16.00 Poutníčkův klub pro děti na faře v Liběšicích

23.3.

So

sobota po 2. neděli postní
Mše sv. v 8.00 v Liběšicích (kaple Svaté Rodiny),
ve 14.00 ve Velké Černoci

24.3.

Ne

3. neděle postní
Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,
v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích

středa po 2. neděli postní
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 po 2. neděli postní
přípravné setkání letního dětského tábora ve Staré Říši

______________________________________________________________

O dnešní neděli se koná diecézní sbírka na pojištění církevních objektů.
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.
Nabízíme Vám farní výlet 1. května – pouť ke svaté Zdislavě do Jablonného
v Podještědí. Pouť se uskuteční dle počtu přihlášených. Cena přibližně 250,- Kč.
Poslední pátek v březnu se opět koná na přání papeže Františka modlitební
adorační a kající čas – 24 hodin pro Pána. Čas pro setkání s Pánovou láskou
a odpuštěním. Příležitost k adoraci za náš nepokojný svět a naše srdce.
Letní dětský tábor se letos koná v termínu 12. – 22.7. 2019 ve Staré Říši.
Přihlášky budou brzy k dispozici.

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

Pamatovat na obdrženou milost

(Papež František, 7.3.2019)

Začít postní dobu prosbou o milost upamatování se na všechno, co Pán v našem
životě učinil; pozorně se ubírat k setkání se zmrtvýchvstalým Kristem a varovat se idolatrie –
vybízel papež František v dnešním kázání při ranní mši v kapli Domu sv. Marty.
Ve své reflexi vyšel z prvního liturgického čtení z knihy Deuteronomium (30,15-20),
kde Mojžíš předkládá lidu dvě cesty: cestu života a štěstí a cestu smrti a neštěstí. „Je to apel na
naši svobodu, řekl Petrův nástupce, jenž pak blíže komentoval varování, které Mojžíš adresoval
lidu: »Jestliže se tvé srdce odvrátí a nebudeš poslouchat, ale necháš se svést, budeš se klanět
jiným bohům a sloužit jim, oznamuji vám dnes, že jistě zahynete«. (Dt 30,17).
„Odvrátí-li se srdce a vydá se nesprávnou cestou, dozadu nebo jinudy, zkrátka
nepůjde-li správnou cestou, ztratí směr, kterého se má držet. Srdce bez buzoly je veřejná
hrozba, nebezpečí pro dotyčného i pro druhé. Srdce se vydává špatnou cestou, pokud
neposlouchá a nechává se strhnout a odvést bůžky; propadá idolatrii.“
„Toto je nebezpečí, na které upozorňuje Mojžíš svůj lid, chystající se vstoupit do
zaslibené země, kterou je pro nás všechny setkání se vzkříšeným Kristem – pokračoval papež
František. Postní doba nám pomáhá ubírat se správnou cestou, to znamená pamatovat na
veliké věci, které učinil Pán v našem životě, ve své církvi, ve svém lidu, jinak se zabydlíme
ve svojí soběstačnosti.
„Blahobyt – i ten duchovní – obsahuje toto nebezpečí, že totiž upadneme do amnézie,
ztratíme paměť. Mám se dobře a tak zapomínám na to, co učinil Pán v mém životě, a na
všechny milosti, které nám daroval. Uvěřím, že je to moje zásluha, a tak jdu dál. A tam se srdce
začíná odvracet, protože neposlouchá svůj hlas: paměť, milost paměti.“
„Tak dochází ke ztrátě paměti. Také izraelský lid zapomněl – pokračoval papež. „Mít na
paměti dějiny spásy, příběh svého života, svůj příběh s Ježíšem je nezbytné k tomu, aby bylo
možné pokračovat v cestě a nenechat se strhnout idolatrií. Ta totiž nespočívá jenom v klanění se
nějaké soše, znázorňující neexistujícího bůžka.“
„Idolatrie je postoj srdce, které něčemu dává přednost, protože je to pohodlnější,
namísto Pána, kterého opomíjí. Na začátku postní doby nám všem prospěje, budeme-li prosit
o milost uchovat si paměť, pamatovat si všechno, co učinil Pán v našem životě a jak nám
prokazoval lásku. A na základě této paměti pokračovat v cestě. Prospěje nám připomínat si radu,
kterou dal Pavel Timoteovi, svému oblíbenému učedníkovi: »Mysli na Ježíše Krista, který byl
vzkříšen z mrtvých« (2 Tim 2,8). Pavel říká: pamatuj na Ježíše, který mne doprovázel až
doposud a dovede mne až ke chvíli, kdy stanu před oslaveným Pánem. Ať nás Pán obdaří milostí
pečovat o paměť.“
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