Poutníčkova

Liběšický

příloha

Poutníček

roč.18, č.22

roč.18, č.22

2.6. 2019

2.6.

Ne

Slavnost Nanebevstoupení Páně
Mše svatá v 9.00 v Lounech, v 10.00 v Liběšicích,
v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích

3.6.

Po

památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

4.6.

Út

úterý po 7. neděli velikonoční
Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci, v 17.00 v Želči,
od 16.00 povídání o víře pro dospělé na faře v Liběšicích

5.6.

St

památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
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, od 16.00 Poutníčkův klub pro děti
od 10.00 setkání pastoračních asistentů na arciděkanství v Liberci

6.6.

Čt

slavnost sv. Norberta, biskupa, zakladatele řádu premonstrátů
od 9.00 vikariátní konference v Postoloprtech
v 18.00 slavnost sv. Norberta v bazilice na Strahově,
hlavním celebrantem kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský

7.6.

Pá

8.6.

So

sobota po 7. neděli velikonoční – končí novéna k Duchu Svatému
Mše sv. v 8.00 v Liběšicích – následuje modlitba vigilie svatoduššní slavnosti

9.6.

Ne

Slavnost Seslání Ducha Svatého – končí doba velikonoční
Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,
v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Pnětlukách

pátek po 7. 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,
od 16.00 Poutníčkův klub pro děti na faře v Liběšicích

____________________________________________________________

V sobotu končí novéna k Duchu svatému – duchovní příprava na závěrečnou
velikonoční slavnost Seslání Ducha svatého. Texty k modlitbě novény najdete na
našich stránkách www.libesice.com
V sobotu 15. června od 13-ti hodin se opět koná v areálu liběšické fary ekumenický
volejbalový turnaj. V případě zájmu o účast kontaktujte Katku Holštajnovou.
Srdečně zveme k účasti na oslavách sv. Norberta tento čtvrtek na Strahově.
Sbírka na liběšické zvony dále pokračuje. V letošním roce by se mělo uskutečnit
odlití 3. nového zvonu, který bude zasvěcen svatému Josefu a bude vážit přes 900 kg.
Navracením zvonů postupně uskutečňujeme smír hrůz válek, které zvony umlčely.
Všem dárcům rádi vystavíme potvrzení pro daňové účely.

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

Hříchem se stárne, Duch svatý omlazuje

(Papež František, 28.5.2019)
Třebaže život není karneval a přináší mnohé těžkosti, vždycky je lze překonat
v každodenním dialogu s Duchem svatým – kázal papež František při ranní mši v kapli Domu sv.
Marty.
Dnešní evangelium (Jan 16,5-11) prezentuje Ježíše, jak těší apoštoly, zarmoucené jeho
oznámením, že odchází k Otci. Pán je utěšuje pravdou, když jim říká, že je pro ně dobré, aby
odešel, protože jim tak pošle Ducha svatého, Přímluvce. „Tento zármutek není křesťanský
a proto ho Ježíš apoštolům vytýká - komentoval papež a pokračoval s odkazem na vstupní
modlitbu dnešní liturgie: „Prosili jsme Pána, aby nás obnovil trvalou velikonoční radostí. Tady
vstupuje na scénu Duch svatý, který omlazuje.“
„Přímluvce, slovo přímluvce označuje toho, »kdo je mi po boku, aby mne podporoval
a těšil« a tak abych nepadl, nýbrž šel dál a uchoval si mladost Ducha. Křesťan je vždycky mladý.
A když začne srdce křesťana stárnout, začíná se umenšovat jeho křesťanské povolání. Buď jsi
mladý srdcem, duší anebo nejsi plně křesťanem.“
Duch svatý – řekl dále papež– uschopňuje k nesení kříže, jak podává dnešní úryvek ze
Skutků apoštolů (Sk 16,22-34) o Pavlovi a Sílovi, kteří ve vězení – plni radosti - zpívali
chvalozpěvy Bohu.
„Toto je mladost. Mládí ti vždycky umožňuje vidět naději. Aby však člověk byl takto
mladý, je zapotřebí, aby vedl každodenní dialog s Duchem svatým, který je nám stále po boku!
Tento velký dar nám Ježíš zanechal jako oporu, která ti umožňuje jít dál.“
„Třebaže jsme hříšníci, Duch nám umožňuje litovat a hledět vpřed – pokračoval papež.
Mluv s Duchem svatým, který tě podporuje a omlazuje. Hřešením se stárne. Stárne duše, stárne
všechno. Nikdy však netřeba pohanskému smutku podléhat. V životě přicházejí těžkosti, ale
Duch nám je pomáhá překonat, včetně mučednictví.
„Prosme Pána, abychom neztráceli tuto obnovenou mladost a nestali se
penzionovanými křesťany, kteří ztratili radost a nenechají se dál vést. Křesťan nikdy neodchází
do penze, křesťan žije, protože je mladý, když je pravým křesťanem.“

______________________________________________________________

Ekumenický volejbalový turnaj
v Liběšicích v areálu fary sobota 15. června od 13.00
____________________________________________________________________________

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.

