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Hlavní pouť v Liběšicích – Slavnost Navštívení Panny Marie

Požehnání pro všechny farníky, přátele
naší farnosti a dobrodince denně

Ne

276 let poutního místa v Liběšicích
v 10.00 poutní procesí od kapličky Zjevení Panny Marie v Klůčku
v 10.45 slavná mše svatá v kostele v Liběšicích
hlavním hostem J.M. Daniel Peter Janáček, opat strahovský
po mši svaté občerstvení pro všechny s posezením v areálu fary
v 15.00 svátostné požehnání v kostele
odpolední a večerní lidová zábava na návsi pod školou
8.7.

Po

pondělí 14. týdne v mezidobí

9.7.

Út

památka sv. Adriána a Jakuba, kněží a mučedníků, premonstrátů
Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci, v 17.00 v Žiželicích

10.7.

St

11.7.

Čt

12.7.

Pá

13.7.

So

památka sv. Jindřicha a Kunhuty
Mše sv. v 8.00 v Liběšicích
pokračuje letní dětský tábor ve Staré Říši

14.7.

Ne

15. neděle v mezidobí
Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,
v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Pnětlukách

středa 14. týdne v mezidobí
Adorační den za nová povolání a za rodiny
celodenní tichá adorace před Nejsvětější svátostí v kapli Božího Milosrdenství
Mše sv. v 8.00 v Liběšicích
svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
Mše sv. v 8.00 v Liběšicích
pátek 14. 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
v 7.53 odjezd dětí na letní tábor do Staré Říše u Telče
z hlavního vlakového nádraží v Žatci

___________________________________________________________

O dnešní hlavní liběšické pouti, stejně jako o všech mariánských svátcích, je
možné získat na našem poutním místě plnomocné odpustky.
I v letošním roce se můžete těšit na vystoupení souboru multiinstrumentalistů
Musica da Chiesa na historické hudební nástroje v pátek 16.8. v Liběšicích.
Tentokrát bude vystoupení zaměřeno na skladby z Irska
26. července v 18.00 bude požehnání opravené kaple sv. Anny ve Strkovicích.

www.libesice.com

(dary pro farnost: 20 00 76 35 33 / 2010, variabilní symbol 999)

v 8:00, ve 12:00 a ve 20:00
Bůh nás miluje mnohem více, než my sami sebe
(Papež František, 19.5. 2019)
Veškerá novost spočívá v lásce Ježíše Krista, který dal z lásky život za nás. Jde
o Boží lásku, která je všeobecná, bezpodmínečná, bezmezná a vrcholí na kříži. Ve chvíli
extrémního ponížení, ve chvíli opuštění Otcem, Syn Boží ukázal a daroval světu plnost
lásky. Přehodnocením Kristova umučení a agónie učedníci pochopili význam oněch slov: »Jak
jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy«.
Ježíš nás miloval první, miloval nás navzdory našim křehkostem, našim omezením
a našim lidským slabostem. On učinil, že jsme se stali hodni Jeho lásky, která nezná mezí
a nikdy nekončí. Tím že nám dal nové přikázání, po nás žádá, abychom se měli rádi mezi sebou
nejenom a ne toliko svojí láskou, nýbrž Jeho láskou, kterou Duch svatý vkládá do našich srdcí,
pokud jej s vírou vzýváme. Takto – a jenom takto – se můžeme navzájem milovat nejenom tak,
jak milujeme sebe, ale jak On miloval nás, to znamená nezměrně více. Bůh nás totiž miluje
mnohem více, než my sami sebe. Tak především můžeme šířit setbu lásky, která obnovuje
vztahy mezi lidmi a otevírá horizonty naděje. Ježíš vždycky otevírá horizonty naděje, Jeho láska
otevírá horizonty naděje. Tato láska nás činí novými lidmi, bratry a sestrami v Pánu, a vytváří
z nás nový lid Boží, tedy církev, v níž jsou všichni povoláni milovat Krista a milovat se
navzájem v Něm.
Láska, která se projevuje v Kristově kříži a ke které nás v životě volá, je jedinou silou,
která proměňuje naše srdce z kamene na srdce z masa; jedinou silou schopnou proměnit naše
srdce je Ježíšova láska, pokud touto láskou milujeme také. A tato láska nás uschopňuje
milovat nepřátele a odpouštět tomu, kdo nás urazil. Položím vám jednu otázku, a každý, ať si
na ni v srdci odpoví: Jsem schopen milovat svoje nepřátele? Každý máme někoho - nevím, zda
nepřítele – ale někoho, kdo s námi nesouhlasí, je „na straně těch druhých“ nebo někoho, kdo mu
ublížil... Jsem schopen tyto lidi mít rád? Onoho muže, onu ženu, kteří mi ublížili a urazili mne?
Jsem schopen jim odpustit? Každý ať si odpoví ve svém srdci. Ježíšova láska nás podněcuje
k dialogu, pomáhá nám naslouchat a navzájem se poznat. Láska nás otevírá druhému a stává se
základem lidských vztahů. Uschopňuje nás překonávat bariéry vlastních slabostí a vlastních
předsudků. Ježíšova láska v nás vytváří mosty, učí novým cestám a rozněcuje dynamismus
bratrství.
Panna Maria ať nám pomáhá svojí mateřskou přímluvou, abychom od jejího Syna Ježíše obdrželi
dar jeho přikázání a od Ducha svatého moc prokazovat ji v každodenním životě.

MUSICA DA CHIESA opět v Liběšicích
koncert historických hudebních nástrojů
pátek 16. srpna 2019 v 18.00

