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 Liběšický Poutníček roč.18, č.23 9.6. 2019  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 10.6.  Po   památka Panny Marie, Matky církve 11.6.  Út   památka sv. Barnabáše, apoštola Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci 12.6. St        středa 10. týdne v mezidobí              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     v 8.00 a v 17.00 pobožnost k Nejsv.Srdci Ježíšovu v Liběšicích,  od 16.00 Poutníčkův klub pro děti na faře v Liběšicích  13.6. Čt        slavnost sv. Antonína a svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze v 15.00 svatoantonínská poutní mše svatá v Malé Černoci 14.6.  Pá   pátek 10. týdne v mezidobí  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,  Oslavy výročí 100 let českého školství v Měcholupech 15.6.  So  památka sv. Víta, mučedníka Mše sv. v 8.00 v Liběšicích, ve 14.00 ve Velké Černoci od 13.00 ekumenický volejbalový turnaj pro dospělé a pro děti soutěžně – zábavné odpoledne  v areálu liběšické fary zakončené táborákem    16.5.  Ne   Slavnost Nejsvětější Trojice Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,  ______________________   v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích 
� Srdečně zveme ve čtvrtek 13.6. na pouť ke svatému Antonínu do Malé Černoce.  
� V Měcholupech oslaví tento pátek 14. června 100 let českého školství. Více o této události na www.mecholupy-sc.cz  
� V sobotu 15. června se konají hry mikroregionu Žatecko „Sranda bez plotů“, tentokrát v Lenešicích. Podrobný program na www.mikroregion-zatecko.cz.  
� 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.  
� 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. 

Poutníčkova příloha roč.18, č.23 Požehnání pro všechny farníky, přátele  naší farnosti a dobrodince denně v 8:00,  ve 12:00 a ve 20:00 Duch svatý proudí z útrob milosrdenství Vzkříšeného Ježíše               (Papež František, 8.6.2019) V předvečer slavnosti Letnic sloužil římský biskup na Svatopetrském náměstí liturgii vigilie slavnosti Seslání Ducha svatého za účasti asi 40 tisíc lidí.  Bohoslužba byla určena především obyvatelům Říma, ale účastnili se jí také členové katolické charismatické obnovy z celého světa, kteří se dopoledne setkali se Svatým otcem. Petrův nástupce ve svojí homilii mimo jiné řekl: „Víme, že v každé době - i dnes - se kdosi snaží „stavět město s vysokou věží sahající  k nebi“ (srov. Gen 11,4). Jsou to lidské projekty i naše projekty, mající sloužit „egu“ rostoucímu k nebi, ve kterém už není místo pro Boha. Bůh nás nechává kousek jít, abychom zakusili, jakých špatností a jakého smutku jsme schopni dosáhnout bez Něho. Avšak Kristův Duch, Pán dějin se nemůže dočkat, až to všechno zhatí, aby nám umožnil začít! Vždycky máme trochu klapky na očích i na srdci, ponecháni sobě nakonec ztrácíme horizont, docházíme  k přesvědčení, že jsme pochopili všechno, započítali všechny proměnné a víme, co a jak se stane... Všechny naše konstrukce si dělají iluze, že se dotknou nebe. Avšak Duch proniká do světa shůry, z Božích útrob, kde byl zrozen Syn, jenž všechno tvoří nové. Co dnes slavíme, všichni společně, v tomto našem městě Řím? Slavíme primát Ducha, který působí, že umlkáme tváří v tvář Božímu plánu a pak se zachvějeme radostí: „Toto je tedy to, co Bůh choval ve svém nitru pro nás“, tuto cestu církve, tento přechod, tento exodus, tento příchod do zaslíbené země, města Jeruzalém, dveřmi stále pro všechny otevřenými, tam, kde se různé jazyky člověka skládají do harmonie Ducha, protože Duch je harmonie. Představíme-li si porodní bolesti, chápeme, že naše sténání - sténání lidu, který obývá toto město - a sténání veškerého stvoření není ničím jiným než samotným sténáním Ducha: je to porod nového světa. Bůh je Otec i matka, Bůh je porodník, Bůh je sten, Bůh je Synem zrozeným ve  světě a my, církev, sloužíme tomuto porodu, nikoli sobě, nikoli svým amabicím a mocenskému snění. Sloužíme Bohu, který koná divy, a divům, které koná Bůh. ______________________________________________________________ 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.  Potvrzení o daru rádi vystavíme. Děkujeme Vám. 


