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 Liběšický Poutníček roč.18, č.13 31.3. 2019  
31.3.  Ne   4. neděle postní – radostná („laetare“) Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,    v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Holedečku 
1.4. Po  pondělí po 4. neděli postní 
2.4.  Út   úterý po 4. neděli postní   Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci, v 17.00 v Želči,   od 18.00 povídání o víře pro dospělé   
3.4.  St  středa po 4. neděli postní              A d o r a č n í  d e n  z a  n o v á  p o v o l á n í  a  z a  r o d i n y           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 
4.4.  Čt  čtvrtek po 4. neděli postní od 16.00 povídání o víře pro náctileté 
5.4.  Pá   pátek po 4. 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 
6.4.  So   sobota po 4. neděli postní     Mše sv. v 8.00 v Liběšicích (kaple Svaté Rodiny), ve 14.00 ve Velké Černoci v 19.00 mariánské večeřadlo v Liběšicích (kaple Svaté Rodiny) 
7.4.  Ne   5. neděle postní  Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,    v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích 
______________________________________________________________ 

� Pátek až sobota 12. – 13. dubna se koná opět Diecézní setkání mládeže v Litoměřicích. V sobotu začíná program v 9.00 litoměřickém kině Máj.  
�  27. dubna se koná v Praze Pochod pro život a rodinu, který připomíná důležitost pro–rodinných hodnot. Organizátoři prosí o příhlašování z organizačních důvodů. Více se dozvíte na www.pochodprozivot.cz.  
� 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.  

Poutníčkova příloha roč.18, č.13 Požehnání pro všechny farníky, přátele  naší farnosti a dobrodince denně v 8:00,  ve 12:00 a ve 20:00 
Nasloucháme spíše televizním zprávám, než Pánu Bohu (Papež František, 28.3.2019)  „Je třeba naslouchat Pánovu hlasu, jinak hrozí, že Jej zdiskreditujeme,“ „Někdy jsme hluší, nenaslo ucháme Pánu, nýbrž televizním zprávám, drbům v okolí – tomu ano, tomu nasloucháme stále.“  Petrův nástupce si vzal podnět z dnešního liturgického čtení (Jer 7,23-28): »Poslouchejte můj hlas a budu vaším Bohem a vy budete mým lidem, choďte po všech cestách, které vám přikážu, aby vám bylo dobře. Neposlechli, nepopřáli mi svého sluchu, ale jednali podle zatvrzelosti svého zvrhlého srdce...«. Dnešní úryvek z proroka Jeremiáše – komentoval papež František - podává „jakési Pánovo lamentování“ nad vyvoleným lidem. Říká: »Posílal jsem všechny své služebníky proroky, ale neposlechli mě [...] jednali hůř než jejich otcové«.  A Hospodin končí smutným konstatováním, které – jak řekl František - je jakýmsi svědectvím smrti: »Věrnost vymizela, vyhynula z jejich úst«.“ „Lid ztratil věrnost, vytratil se smysl pro věrnost. A církev dnes chce, abychom si položili otázku: Neztratil jsem věrnost Pánu? - »Ne, ne, já chodím každou neděli na mši!« - Ano, ale co věrnost srdce? Nevymizela? Nezatvrdilo se moje srdce, když nenechává vstoupit Pána, vystačí si samo, splní si pár věcí, a potom si dělá, co chce? Toto je otázka pro každého z nás. Všichni si ji máme položit, protože k tomu slouží postní doba, k osévání našeho srdce. »Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu« - vybízí církev (Žl 95) - »Nezatvrzujte svá srdce«. Když někdo žije se zatvrzelým srdcem a nenaslouchá Pánu, zachází stále dál. Když se mu nelíbí, co říká Pán, odsouvá pod nějakou záminkou Pána stranou, ba očerňuje Pána a ostouzí.“ „A to je to, co popisuje dnešní evangelium (Lk 11,14-23), pokračoval papež. Lukáš podává, jak zástupy lidí žasnou nad tím, že Ježíš vyhnal zlého ducha, ale někteří z nich řekli: »Vyhání zlé duchy s pomocí Belzebuba, vládce zlých duchů«. Takto diskreditují Pána, a je to předposlední krok odmítání Pána; zbývá už jen ten poslední, z něhož není návratu, totiž rouhání se Duchu svatému,“ dodal papež. „Ježíš se snaží přivést k obrácení, ale nedaří se... A stejně jako prorok Jeremiáš nakonec dochází k témuž závěru: »věrnost vymizela«. Ježíš však končí větou, která nám může pomoci: »Kdo není se mnou, je proti mně«. – Někdo řekne: »Ne, ne, já jsem s Ježíšem, ale zpovzdálí, nepřibližuji se příliš.« To neexistuje! Buď jsi s Ježíšem anebo proti Ježíši; buď jsi věrný anebo nevěrný; buď máš srdce poslušné anebo postrádáš věrnost. Každý z nás ať při dnešní mši a potom během dne trochu přemýšlí: »Jak jsem na tom s věrností? Nehledám nějakou záminku, abych Pána odmítl a diskreditoval? - Neztrácejme však naději. Obě ona vyjádření - »Věrnost vymizela« a »Kdo není se mnou, je proti mně« - dávají i nám ještě prostor  k naději.“ A touto nadějí – uzavíral papež - je Pánova slitovnost, kterou nabízí dnešní zpěv před evangeliem: „»Obraťte se ke mně celým srdcem, praví Pán, neboť jsem dobrotivý  a milosrdný«. Zapomenu na vše, záleží mi na tom, abys ke mně přišel. To je to, na čem záleží, říká Pán. Na všechno ostatní zapomene. Toto je čas milosrdenství, čas slitování Pána. Otevřme svá srdce Pánu, aby k nám přišel.“  


