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22.9.  Ne   25. neděle v mezidobí 

Mše sv. v 10.00 v Liběšicích, v 15.00 v Domoušicích,  
v 17.00 poutní mše sv. ke cti sv. Matouše v Pnětlukách  

23.9.  Po   svátek sv. Pia z Pietrelciny, stigmatizovaného kněze a řeholníka 

24.9.  Út   úterý 25. týdne v mezidobí 
Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci,  v 17.00 v Libořicích 

25.9. St            středa 25. 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     
Mše sv. v 8.00 a v 17.00 v Liběšicích,  
od 16.00 Poutníčkův klub pro děti 

26.9.  Čt   památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 

27.9.  Pá   památka sv. Vincence z Paula, kněze   
   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 

28.9.  So      Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa  
  Mše sv. v 8.00 v Liběšicích, 

Národní Svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi 
   v 10.00 hlavní mše svatá na Mariánském náměstí 
  ve 14.00 poutní mše svatá v kostele sv. Václava ve Velké Černoci  

29.9.  Ne   Slavnost biřmování     svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 
Mše sv. v 10.00 v Liběšicích – hlavním celebrantem a udělovatelem svátosti 
    biřmování bude J.M. Michael Josef Pojezdný, emeritní opat strahovský 

  po slavnostní mši svaté následuje pohoštění pro všechny v areálu liběšické fary  
___________________________________________________________ 

� Právě před rokem jsme oslavili veliké jubileum 100 let stigmatizace sv. Pia 
z Pietrelciny a 50. výročí jeho úmrtí. Letos se slavní výročí 60 let od posvěcení 

nového kostela Panny Marie Milostné v San Giovanni Rotondo, který byl postaven 

ještě za života otce Pia.  Mnoho informací najdete na www.teleradiopadrepio.it.  

� Srdečně Vás zveme na poutní mši svatou ke cti sv. Václava ve Velké Černoci.  
O slavnosti svatého Václava se koná každoroční Národní pouť ve Staré Boleslavi. 

� A srdečně Vás zveme především na slavnost udílení svátosti biřmování tuto neděli! 

Poutníčkova 

příloha 
roč.18, č.38 

� Požehnání pro všechny farníky, přátele  

naší farnosti a dobrodince denně  
v 8:00, ve 12:00 a ve 20:00  

Prosme o milost nevidět v nikom nepřítele  (Papež František, 21.9. 2019) 

V sobotu večer navštívil Petrův nástupce diecézi Albano, jejíž biskup je jedním  

z blízkých papežových spolupracovníků, protože je zároveň sekretářem Rady kardinálů, která se 

podílí na reformě římské kurie. Na náměstí před katedrálou tohoto městečka, vzdáleného asi 40 

kilometrů od Vatikánu, sloužil liturgii ze svátku apoštola Matouše.  

V homilii komentoval  evangelium o celníku Zacheovi, který objevil smysl svého života 

tím, že na sobě nechal spočinout pohled Ježíše, který procházel kolem něho. Z toho papež 

František vyvozoval: 

„Jako církev se ptejme, zda k nám Ježíš přichází první, zda je první On anebo náš 

program, zda je první On nebo naše struktury? Každá konverze se rodí ze závdavku smilování,  

z Boží laskavosti, která uchvacuje srdce. Pokud všechno, co děláme, nevychází z Ježíšova 

slitovného pohledu, hrozí nám, že víru zesvětštíme, zkomplikujeme a zahltíme podružnostmi: 

kulturními argumenty, výkonostními náhledy, politickými koncepty, stranickými názory... 

Opomíjí se však to podstatné, prostota víry a to, co přichází dříve než všechno, totiž živé setkání 

s Božím milosrdenstvím. Pokud to není jádrem, počátkem a cílem veškerých našich činností, 

hrozí nám, že budeme držet Boha „mimo“ církev, která je Jeho domem. Dnes jsme zváni nechat 

se zahrnout Božím milosrdenstvím.“ 

… „Bratři a sestry, kéž je církev místem, kde se na druhé nikdy nehledí shora dolů, 

nýbrž zdola nahoru jako Ježíš na Zachea. Pamatujte, že jediná situace, kdy je dovoleno shlížet 

na někoho dolů, je ta, kdy se mu poskytuje pomoc, aby povstal. Jinak nikoli. Nikdy se nedívejme 

na lidi jako soudci, nýbrž vždycky jako bratři. Nejsme inspektoři životů druhých, nýbrž zastánci 

dobra všech. A abychom byli zastánci dobra všech, hlídejme svůj jazyk  

a nepomlouvejme. Občas mi někdo řekne, že když vidí nějakou špatnost, nemůže se ubránit tomu, 

aby kritizoval. Navrhuji tedy jeden dobrý lék, totiž – kromě modlitby – je účinné kousnout se do 

jazyka, takže opuchne a nebudeš moci mluvit.“ 

…  „»Syn člověka – končí evangelium – přišel hledat a zachránit, co zahynulo« (Lk 

19,10). Vyhýbáme-li se tomu, kdo nám připadá zahynulý, nejsme Ježíšovi. Prosme o milost jít 

vstříc každému jako bratrovi a v nikom nevidět nepřítele. A bylo-li nám ublíženo, oplácejme 

dobrem. Ježíšovi učedníci nejsou otroci minulých příkoří, nýbrž Bohem rozhřešení, kteří jednají 

jako Zacheus a přemýšlejí  jenom o dobru, které mohou prokázat. Dávejme bezplatně, milujme 

chudé a ty, kdo nám nemohou ničím oplatit, a budeme bohatí před Bohem.“ 

 
     

       Slavnost udílení svátosti biřmování       

      na mariánském poutním místě  Liběšice u Žatce  

            Neděle 29.9. v 10.00 
 

 


