Poutníčkova

Liběšický

příloha

Poutníček

roč.18, č.18

roč.18, č.18

5.5. 2019

5.5.

3. neděle velikonoční
Mše svatá v 10.00 v Liběšicích s krátkou májovou pobožností,
v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích,
v 19.00 v Siřemi (pro chmelové brigádníky)

Ne

6.5.

Po

památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

7.5.

Út

úterý po 3. neděli velikonoční
Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci, v 17.00 v Želči

8.5.

St

9.5.

Čt

10.5.

Pá

11.5.

So

sobota po 3. neděli velikonoční
od 12.00 setkání rodáků a přátel Stachova u Blšan
ve 13.00 požehnání opravené kapličky po 95 letech

12.5.

Ne

4. neděle velikonoční – den modliteb za duchovní povolání
Mše svatá v 10.00 v Liběšicích s krátkou májovou pobožností,
v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Pnětlukách

památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí
Adorační den za nová povolání a za rodiny
celodenní tichá adorace před Nejsvětější svátostí v kapli Božího Milosrdenství
Mše sv. v 9.00 v Liběšicích s májovou pobožností
čtvrtek po 3. neděli velikonoční
Mše sv. v 8.00 v Liběšicích s májovou pobožností
pátek po 3. neděli velikonoční
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 s májovou pobožností,
od 16.00 Poutníčkův klub pro děti na faře v Liběšicích
v 18.00 sborový a varhanní koncert sboru Anonym v kostele v Postoloprtech

____________________________________________________________

V tomto týdnu 6. – 12. května se koná každoroční týden modliteb za duchovní
povolání před nedělí Dobrého Pastýře. Zvláště v Evropě je to nesmírně naléhavý
úmysl. Evropa je jediným kontinentem, kde počet kněží i řeholníků trvale klesá.
Na tyto důležité úmysly je vhodné také něco konkrétního obětovat. Velké
požehnání přinášejí adorace – modlitby klanění před svátostným Ježíšem.
Jako každý rok, tak i v letošním roce se můžete přihlásit na pouť do Medžugorje
na Mezinárodní festival mládeže. Je určen především mladým lidem, pro které
může být zásadním životním impulsem v hledání smyslu života a budoucího
povolání. Termín 29.7 – 7.8. 2019. Bližší informace u otce Viléma.
V sobotu 18. května se koná celorepubliková SBÍRKA POTRAVIN pro
potravinové banky na pomoc potřebným. Uvítáme pomoc každého dobrovolníka.

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

Bez Ducha svatého nelze vést křesťanský život

(Papež František, 30.4.2019)

„Duch svatý nás křísí z našich omezení a našich smrtí, je pouze třeba dát Mu ve
svém životě prostor, protože bez Ducha svatého nemůže křesťanský život existovat – kázal
papež František při ranní mši v kapli Domu sv. Marty.
„Z toho mála, čím jsme, ze svojí hříšné existence můžeme povstat jedině tou silou,
která vzkřísila Pána, silou Boží, a proto Pán poslal Ducha svatého. Sami to nedokážeme –
komentoval papež dnešní evangelium (Jan 3,7-15), které podává Ježíšovu rozmluvu s předním
farizejem a členem velerady, Nikodémem, jenž nechápal, jak se má člověk znovu narodit.
Papež František mluvil o spojitosti mezi vzkříšením Pána a darováním Ducha svatého.
Ježíš totiž hned poprvé, když se po svém vzkříšení ukázal apoštolům, řekl: »Přijměte Ducha
svatého!«. „Bez Ducha svatého nemůžeme dělat nic. Křesťanský život nespočívá pouze
v dobrém chování, prokazování určitých skutků a vyhýbání se jiným,“ dodal František.
„Duch svatý nás křísí z našich omezení, z našich smrtí. My totiž ve svém životě, ve své
duši máme spoustu nekróz. Ježíšovým sdělením Nikodémovi je vzkříšení, nezbytnost
znovuzrození. Jak ale přenechat prostor Duchu? Život, který si říká křesťanský,
a neponechává prostor Duchu, nenechává se vést Duchem, je pohanský život, který je
křesťansky přestrojený. Protagonistou křesťanského života je Duch svatý, který je s námi,
provází nás, proměňuje a vítězí s námi. »Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil
z nebe«, tedy Ježíše. On sestoupil z nebe a při vzkříšení nám říká: Přijměte Ducha svatého!“. On
bude životním druhem a bude provázet křesťanský život.“
Nemůže tudíž existovat křesťanský život bez Ducha svatého, který je naším
každodenním druhem, darem Otce i Ježíšovým darem.
„Prosme Pána, aby nám daroval vědomí, že nelze být křesťany a nekráčet spolu
s Duchem svatým, nejednat s Duchem svatým a nedovolit Duchu svatému, aby byl v našem
životě tím hlavním.“
Proto je třeba se tázat, jaké je Jeho místo v našem životě, protože bez Ducha svatého
nelze vést křesťanský život. Je třeba prosit Pána o milost chápat sdělení, že naším druhem na
cestě je Duch svatý – končil papež František kázání při dnešní mši v kapli Domu sv. Marty.
____________________________________________________________________________________

Letní dětský tábor ve Staré Říši
Mezinárodní festival mládeže v Medžugorji

12. – 22.7. 2019
29.7. – 7.8. 2019

________________________________________________________________________________________________________________

Pokračuje sbírka na liběšické zvony – 3. zvon – sv. Josefa
23 00 64 89 16 / 2010, variabilní symbol 2017
Za všechny dárce se slouží pravidelně mše svaté. Děkujeme Vám.

