Poutníčkova

Liběšický

příloha

Poutníček

roč.18, č.12

roč.18, č.12

24.3. 2019

24.3.

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

Ne

25.3.

Po

slavnost Zvěstování Páně
v 17.00 poutní mše sv. v zámecké kapli Zvěstování Páně v Měcholupech

26.3.

Út

úterý po 3. neděli postní
Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci, v 17.00 v Libořicích

27.3.

St

28.3.

Čt

29.3.

Pá
pátek po 3. neděli postní – 24 hodin pro Pána
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

30.3.

So

sobota po 2. neděli postní
Mše sv. v 8.00 v Liběšicích (kaple Svaté Rodiny)

31.3.

Ne

4. neděle postní – radostná
Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,
v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Holedečku

středa po 3. 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 3. neděli postní
Mše sv. v 17.00 v Nečemicích

______________________________________________________________

25. březen je tradičně dnem modliteb za úctu k nenarozenému životu. Celá
řada aktivit v naší zemi směřuje k ochraně nenarozeného života. Informace najdete
na:
modlitbyzanejmensi.cz,
linkapomoci.cz,
nesoudimepomahame.cz,
cenap.cz, lpp.cz, pochodprozivot.cz.
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.
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.
Také Vám nabízíme farní výlet 1. května – pouť ke svaté Zdislavě do Jablonného
v Podještědí. Pouť se uskuteční dle počtu přihlášených. Cena přibližně 250,- Kč.

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

Nezapomínat, že Boží slitování je obrovské

(Papež František, 18.3.2019)

„Nesoudit a odpouštět – tak se napodobuje milosrdenství Boha Otce“, kázal papež
František při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. Komentoval dnešní evangelium (Lk 6,36-38),
ve kterém Ježíš svým učedníkům klade na srdce: »Buďte milosrdní jako je milosrdný váš Otec!«.
„Nemá-li být život pochybený – řekl – je nezbytné napodobovat Boha, putovat před Otcovými
zraky.“
„Boží milosrdenství je něco obrovského, obrovského. Nezapomínejme na to. Mnozí
říkají: »Dopustil jsem takových špatností, že jsem si předplatil místo v pekle a nemohu se vrátit
zpět.« Pomysli na Boží slitování. Vzpomeňme na příběh jedné vdovy, která přišla za farářem
arským. Její manžel spáchal sebevraždu skokem z mostu do řeky. S pláčem se zpovídala: »Jsem
hříšnice, ubožačka. A můj ubohý manžel je v pekle, protože se zabil
a sebevražda je smrtelný hřích. Je tedy v pekle.« Svatý farář arský jí odpověděl: »Počkejte, paní,
vždyť mezi mostem a řekou je Boží slitování.« Ano, až do konce, až do konce trvá Boží
milosrdenství.“
Ježíš dává tři praktické rady, jak se držet ve stopách milosrdenství – pokračoval
papež František. První je »nesoudit«. Zvláště v postní době je třeba se varovat ošklivého zvyku
soudit druhé.
„Je to zvyk, který se vkrádá do našich životů, aniž bychom to postřehli. Neustále.
I v samotném začátku rozhovoru: »Viděl jsi, co udělal?« Soud nad druhým. Přemýšlejme
o tom, kolikrát denně soudíme. Zdá se, že jsme všichni neúspěšnými soudci. Všichni. Vždycky
když se rozhovor začíná nějakou poznámkou o druhém: »Podívej se, jakou si udělala plastiku, je
ošklivější než byla.«“
„Druhá Ježíšova rada zní: »nezavrhovat«, abychom nebyli zavrženi – řekl dále Svatý
otec. A nakonec »odpouštět«, neboť »jakou mírou měříte, takovou se naměří zas vám«.
Velkodušnost – dodal papež František – je hlavní cestou, jak se vyvarovat drbů, ve kterých
snadno soudíme, stále zavrhujeme a těžko odpouštíme.“
„Pán učí: »Dávejte a dostanete«. Buďte štědří, když dáváte. Nebuďte skoupí.
Velkodušně dávejte chudým a těm, kdo jsou v nouzi. Rozdávejte mnoho, třeba i radu, úsměv.
Vždycky dávat! »Dávejte a dostanete. Míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou«,
protože Pán bude štědrý. My něco dáme a On nám dá stokrát více než my. A to je postoj, který
obrňuje, abychom nesoudili, nezavrhovali, nýbrž odpouštěli. A důležitá je almužna, ale nejenom
ta materiální, nýbrž i duchovní. Ztratit čas s druhým, který je v nouzi, navštívit nemocného,
usmát se.“
____________________________________________________________________________________

Letní dětský tábor ve Staré Říši

12. – 22.7. 2019

Mezinárodní festival mládeže v Medžugorji

29.7. – 7.8. 2019

________________________________________________________________________________________________________________
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