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10.5.  Ne   5. neděle velikonoční – Den matek 

11.5.  Po   pondělí po 5. neděli velikonoční 

12.5.  Út   úterý po 5. neděli velikonoční 

13.5. St        památka Panny Marie Fatimské 
             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     

14.5.  Čt   svátek sv. Matěje, apoštola 

15.5.  Pá   pátek po 5. 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  

16.5.  So  svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech 
Mše svatá v 18.00 v Liběšicích – s nedělní platností  

17.5.  Ne   6. neděle velikonoční 
Mše svatá v 9.00 v Liběšicích – pro starší ročníky 
   v 11.00 v Liběšicích – pro mladší ročníky  

__________________________________________    

� Veřejné bohoslužby znovu začnou v naší farnosti od soboty 16. května.  Při jejich 
konání je nutné respektovat nařízená omezení, zejména dezinfekci rukou při vstupu 
do kostela, udržování dvoumetrového rozestupu mezi lidmi a povinné nošení roušek. 
Z důvodu velmi složitého naplnění těchto podmínek (zvláště rozestup 2 metry) je nutné 
nedělní mše svaté v Liběšicích organizačně rozdělit a to takto: v sobotu večer v 18 

hodin s nedělní platností a v neděli dopoledne budou mše svaté dvě – v 9 hodin pro 

starší a v 11 hodin pro mladší ročníky. Každý z Vás se může účastnit jen jedné 
z těchto tří mší svatých. V kostele bude nutné neobsazovat všechna místa, ale nechat  
i při sezení dostatečné rozestupy – to se netýká pouze těch, kteří žijí ve společné 
domácnosti. S těmito podmínkami se můžete setkávat i na dalších místech hromadného 
potkávání lidí. Nadále trvá doporučení epidemiologů, aby se lidé z ohrožených skupin 
(staří a nemocní) hromadných akcí neúčastnili. Je tedy na uvážení každého, aby věděl, 
jak se cítí. Pro ty, kdo se ze zdravotních důvodů nebudou bohoslužeb účastnit, nadále 

platí dispenz otce biskupa. Je také možné přijít na některou bohoslužbu v týdnu místo 
neděle, kdy je přítomno podstatně méně lidí. Bohoslužby je možné nadále sledovat 
v přímých přenosech televizí Noe a Lux a rozhlasu Proglas, v České televizi nebo na 
www.mseonline.cz. Pravidelná setkávání na faře po mši svaté se zatím konat 

nemohou. Dojde-li ke změně situace, budete včas informováni především 
prostřednictvím našich stránek www.libesice.com.       

� Prozatím není jasné, zda se bude konat letní dětský tábor. Čekáme na jasné vyjádření 
epidemiologů a stanovení podmínek, za kterých se budou podobné akce moci konat.  

�     Poutníčkova 

příloha 
roč.19, č.19 

� Požehnání pro všechny farníky, přátele naší farnosti  
a dobrodince denně v 8:00, ve 12:00 a ve 20:00 

O pravé útěše, kterou dává Bůh       (Papež František, 8.5.2020)  
„Není snadné přijímat útěchu od Pána, protože je pravdivá,“ kázal papež František při 

ranní mši v kapli Domu sv. Marty. „Ježíšova útěcha neklame a neuspává. Je však třeba prosit  
o milost naučit se ji přijímat.“ 

 „Na dnešek připadá Mezinárodní den Červeného kříže a Červeného Půlměsíce. 
Modleme se za ty, kdo pracují v těchto zasloužilých institucích. Kéž Pán žehná jejich tak 
prospěšné práci.“ 

Papež pak v homilii komentoval dnešní evangelium (Jan  14,1-6). Podává, jak při 
Poslední večeři po Jidášově odchodu a po předpovědi Petrova zapření, Ježíš těší svoje učedníky. 

„Tato Ježíšova rozmluva s učedníky probíhá u stolu, při večeři. Ježíš je posmutnělý  
a všichni jsou smutní. Řekl jim, že jeden z nich Jej zradí (srov. Jan 13,21), a všichni cítí, že se 
stane něco nedobrého. Ježíš začíná utěšovat učedníky, protože jedním z „úřadů“ Pánova 
působení je poskytovat útěchu. Pán těší učedníky, a vidíme zde způsob, jakým to činí. Známe 
mnoho způsobů, jak potěšit, od těch nejautentičtějších, blízkých až po ty formální, jakými bývají 
soustrastné telegramy: „S hlubokým zármutkem jsem...“ To nikoho nepotěší, je to přetvářka, 
útěšná formalita. Jak těší Ježíš? To je zapotřebí poznat, abychom se také my, když na nás 
dolehnou chvíle smutku, naučili vnímat opravdovou útěchu od Pána. 

V této pasáži evangelia vidíme, že Pán utěšuje vždycky zblízka, pravdou a v naději. 
Pánova útěcha se vyznačuje těmito třemi rysy. Zblízka, nikdy s odstupem. „Jsem s tebou“ – jsou 
krásná slova. „Jsem tady s vámi“. Často mlčky, ale víme, že Pán je tu vždycky. Blízkost je Boží 
způsob. Přibližuje se Vtělením. Pán těší zblízka a neužívá prázdných slov. Preferuje ztišení. Sílu 
přiblížení a přítomnosti. Mluví málo, ale je blízko. 

Druhým rysem Ježíšovy blízkosti, způsobu, jakým Ježíš těší, je pravda. Ježíš je 
opravdový. Neříká formality, které lžou: „Klid, to přejde. Nic se neděje, všechno přejde...“ 
Nikoli. Říká, pravdu, neskrývá ji. Vždyť On sám říká: »Já jsem cesta, pravda a život« (Jan 14,6). 
A tou pravdou je: »odcházím«, to znamená „zemřu“. Stojíme před smrtí. Je to pravda. Říká 
jednoduše a mírně, aniž by zraňoval: stojíme tváří v tvář smrti. Neukrývá pravdu. 

A to je třetí rys: Ježíš utěšuje v naději. Ano, je to nepěkný moment, ale: »Ať se vaše 
srdce nechvěje! [...] Věřte i ve mne« (v.1). Řeknu vám jedno, praví Ježíš: »V domě mého Otce je 
mnoho příbytků, [...] odcházím vám připravit místo« (v.2). On jde první, aby tam otevřel dveře, 
kterými všichni projdeme, jak doufám: »Zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, 
kde jsem já« (v.3). Pán se vrací pokaždé, když je někdo z nás na odchodu z tohoto světa. „Přijdu 
a vezmu vás...“ – naděje. Přijde, vezme nás za ruku a odvede. Neříká: „Ne, vy nebudete trpět. To 
nic není.“ Nikoli. Říká pravdu: „Jsem vám nablízku. Je pravda, že jde o nepěkný moment, 
protivenství a smrt. Ať se však vaše srdce nechvěje. Zůstaňte v pokoji, který tvoří základ každé 
útěchy, protože přijdu, vezmu vás za ruku a odvedu k sobě.“ 

Není snadné nechat se těšit Pánem. V nepěkných momentech se často na Pána zlobíme, 
nedovolujeme Mu, aby k nám promluvil laskavě a zblízka, mírně, pravdivě a v naději. Prosme  
o milost, abychom se naučili nechat se těšit Pánem. Útěcha od Pána je opravdová, neklame. 
Neuspává, nýbrž je blízká, ověřená a otvírá nám dveře naděje.“ 
 


