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1.12.  Ne   1. neděle adventní  - žehnání adventních věnců 
Mše sv. v 10.00 v Liběšicích, ve 14.30 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích 
od 15.00 adventní jarmark ZŠ a MŠ Liběšice v areálu fary v Liběšicích 
v 16.00 požehnání a rozsvícení vánočního stromu v Tuchořicích  
  s doprovodem Poutníčkova sboru,  od 15.00 adventní jarmark  

2.12.  Po   pondělí po 1. neděli adventní    

3.12.  Út   památka sv. Františka Xaverského, kněze, patrona misií 
Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci 

4.12. St            památka sv. Barbory, panny a mučednice 
             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 (kaple Svaté Rodiny na faře),  

5.12.  Čt   čtvrtek po 1. neděli adventní  
  od 9.00 vikariátní konference v Liběšicích 

6.12.  Pá   památka sv. Mikuláše, biskupa  (1. pátek v měsíci) 
   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 v Liběšicích, od 16.00 Poutníčkův klub pro děti 
v 17.00 poutní mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Želči 
od 18.00 koncert vánočního příležitostného sboru v kapli v Měcholupech 

7.12.  So  památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve (1. sobota v měsíci) 
  v 8.00 mariánské večeřadlo se mší svatou v Liběšicích (kaple Svaté Rodiny) 
  ve 14.00 poutní slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie v Siřemi 

    se sbírkou na záchranu kostela a pokračující opravy 

8.12.  Ne   2. neděle adventní   
Mše sv. v 10.00 v Liběšicích,  

v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Pnětlukách 

v 15.00 MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA na sále Obecního domu v Liběšicích 
___________________________________________________________ 

� Mikulášská besídka se bude konat tradičně na sále Obecního domu v Liběšicích 
v neděli 8. prosince od 15.00. Srdečně zveme všechny děti i jejich rodiče. 

� V adventní době se můžete zapojit do akce „Jeden dárek navíc, kdy ušetřené 
peníze za to, co si odepřeme, o Vánocích pak věnujeme Papežskému misijnímu 
dílu jako dárek pro nejchudší děti.  

� I v letošním roce si můžete za dobrovolný dar na misie pořídit Misijní kalendář, 
jehož koupí můžete zachraňovat dětské životy v nejchudších zemích světa skrze 
projekty Papežského misijního díla. Kalendáře jsou k dispozici na liběšické faře. 
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� Požehnání pro všechny farníky, přátele  
naší farnosti a dobrodince denně  
v 8:00, ve 12:00 a ve 20:00  

Smrt je nadějeplné objetí s Pánem  (Papež František, 29.11. 2019) 

Při ranní homilii v Domu sv. Marty se papež František zamýšlel nad smrtí, jako chvílí, 
kdy pro nás přijde Pán a bude vyžadovat, abychom byli připraveni. Vzhledem k této lidské 
křehkosti, která nás všechny spojuje, římský biskup vybízel, abychom si pro sebe navzájem 
vymodlili důvěru pro toto setkání s Pánem a schopnost dobře odpovědět na jeho volání. 

V posledním týdnu liturgického roku nás církev vyzývá k úvaze nad koncem – koncem 
světa a každého z nás. Činí tak rovněž dnešním evangeliem (Lk 21,29-33), v němž Lukáš 
opakuje Ježíšova slova: „Nebe a země pominou, ale má slova nepominou“. Vše skončí, ale On 

zůstává, zdůraznil papež František v ranním kázání a vybídl k reflexi nad hodinou naší smrti. 
Nikdo neví, kdy přesně nastane, poznamenal, avšak častokrát myšlenku na ni potlačujeme, 
jelikož se domníváme, že jsme věční, ačkoli je to přesně naopak: 

„Všichni máme tuto životní slabost, křehkost. Včera jsem o tom rozjímal nad pěkným 
článkem, který na toto téma vyšel v Civiltá Cattolica. Říká se tam, že zranitelnost je nám všem 

společná, jsme si v ní rovni. Lidská zranitelnost nás v jistém okamžiku přivede ke smrti. Právě 
proto chodíme k lékaři, abychom zjistili, jak je to s naší fyzickou zranitelností, jindy zase 
k psychologovi, abychom vyléčili nějakou psychickou zranitelnost.“ 

Žádné iluze nás od této zranitelnosti neuchrání, pokračoval Svatý otec. Poté vyprávěl, 
jak v Argentině v určitou dobu převládla móda předplacení vlastního pohřbu v domněnce, že se 
tak v budoucnu ušetří peníze pozůstalým. Móda rychle přešla poté, co vyšly najevo podvody, 
kterých se dopouštěly pohřební služby. Jindy nás zase podvede iluze, že budeme žít věčně, 
komentoval papež a poznamenal, že jistota smrti je vepsána do Bible. Pán ale smrt prezentuje 
jako setkání s Ním a doprovází ji slovem „naděje“: 

„Pán nám říká, abychom na toto setkání byli připraveni. Smrt je setkání – Pán nás 
přichází navštívit, bere nás za ruku, aby nás odvedl s sebou. Nechtěl bych, aby toto prosté kázání 
vyznělo jako pohřební oznámení! Je to zkrátka evangelium, je to život, kdy jeden druhému 
říkáme: jsme zranitelní a v každém z nás je brána, na kterou jednoho dne Pán zaklepe.“ 
Tato chvíle, kdy zazvoní zvonek a Pán zatluče na naše dveře, vyžaduje dobrou přípravu. 
Modleme se za sebe navzájem, abychom v důvěře dokázali otevřít Pánu, který přijde. 

„Ze všech věcí, které jsme shromáždili, nastřádali a které mohou být náležité dobré, si 
s sebou nic nevezmeme...Ale odneseme si Pánovo objetí. Přemýšlejme o vlastní smrti – zemřu,  
a kdy? Nemám to zapsané v kalendáři, ale Pán to ví...Modleme se k Pánu: „Pane, připrav mi 
srdce, abych zemřel dobře, v pokoji a s nadějí. Toto slovo má ustavičně doprovázet náš život – 
naděje na život s Pánem zde a poté i jinde. Modleme se za to pro sebe navzájem.“ 

 
 

       Mikulášská besídka v Liběšicích 

  Neděle 8. prosince od 15.00  na sále Obecního domu 
 

 


