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24.5.  Ne   Slavnost Nanebevstoupení Páně   

Mše svatá v 9.00 v Liběšicích – pro starší,  
  v 11.00 v Liběšicích – pro mladší 
  v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích 

25.5.  Po   pondělí po 7. neděli velikonoční  

26.5.  Út   památka sv. Filipa Neriho, kněze 
Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci  

27.5. St        středa po 7. neděli velikonoční 
             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 v Liběšicích  

28.5. Čt        čtvrtek po 7. neděli velikonoční 

29.5.  Pá   pátek po 7. 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   
Mše sv. v 8.00 v Liběšicích  

30.5.  So  svátek sv. Zdislavy, hlavní patronky diecéze  
         – končí novéna k Duchu Svatému 

Mše sv. v 18.00 v Liběšicích –  s nedělní platností  

31.5.  Ne   Slavnost Seslání Ducha Svatého – končí doba velikonoční 
Mše svatá v 9.00 v Liběšicích – pro starší,  

  v 11.00 v Liběšicích – pro mladší 
  v 15.00 v Domoušicích 

____________________________________________________________ 

� Letošní oslavy 800 let od narození svaté Zdislavy se kvůli omezením nemohou 
uskutečnit v plném rozsahu a byly přesunuty na příští rok.  

� I po posledním rozvolnění pokračují stanovená hygienická omezení při konání 
bohoslužeb, zejména dezinfekce rukou při vstupu do kostela, udržování 
dvoumetrového rozestupu mezi lidmi a povinné nošení roušek. Do odvolání jsou 
nedělní mše svaté v Liběšicích organizačně rozděleny na: sobotu večer v 18 hodin 
s nedělní platností a na neděli dopoledne mše svaté dvě – v 9 hodin pro starší a v 11 

hodin pro mladší ročníky. Každý se může účastnit jen jedné z těchto tří mší svatých. 
V kostele je nutné neobsazovat všechna místa, ale nechat i při sezení dostatečné 
rozestupy – to se netýká pouze těch, kteří žijí ve společné domácnosti. Trvá 
doporučení epidemiologů, aby se lidé z ohrožených skupin (staří a nemocní) 
hromadných akcí neúčastnili. Pro ty, kdo se ze zdravotních důvodů nebudou 
bohoslužeb účastnit, nadále platí dispenz otce biskupa.  

�     Poutníčkova 

příloha 
roč.19, č.21 

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

O novém způsobu Ježíšovy přítomnosti      (Papež František, 24.5.2020)  
Dnes se v Itálii a dalších zemích slaví Nanebevstoupení Páně. Evangelium (srov. Mt 

28,16-20) nám ukazuje apoštoly v Galileji, kam přišli »na horu, kterou jim Ježíš určil« (v.16). 
Tady dochází k poslednímu setkání vzkříšeného Pána s učedníky. „Hora“ má velice symbolický, 
evokativní význam. Na hoře Ježíš pronesl blahoslavenství (srov. Mt 5,1-12); na horu se chodil 
modlit (srov. Mt 14,23); tam přijímal zástupy i uzdravoval nemocné (srov. Mt 15,29). Tentokrát 
však na hoře Mistr nic nekoná, ani neučí; Vzkříšený žádá od učedníků, aby jednali a hlásali,  
a pověřuje je pokračováním ve Svém díle. 

Dává jim poslání týkající se všech národů. Říká: »Jděte, získejte za učedníky všechny 
národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem 
vám přikázal« (v.19-20). Poslání dané apoštolům spočívá v tom, aby zvěstovali, křtili a učili 
chodit po   cestě, kterou vyznačil Mistr, tedy živé evangelium. Toto poselství spásy v sobě 
zahrnuje především povinnost vydávat svědectví, bez něhož nelze zvěstovat a k čemuž jsme 
povoláni také my, dnešní učedníci, podáváním důvodů svojí víry. Vzhledem k poslání tak 
náročnému, a pomyslíme-li na svoje slabosti, cítíme svoji nepřiměřenost stejně jako ji určitě cítili 
i sami apoštolové. Netřeba však klesat na mysli, připomene-li si slova, která k nim pronesl Ježíš 
těsně před svým nanebevstoupením: »Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!« (v.20). 

Tento příslib je zárukou trvalé a útěšné Ježíšovy přítomnosti mezi námi. Jakým 
způsobem se však tato přítomnost uskutečňuje? Skrze Jeho Ducha, který vede církev, aby 
putovala dějinami a provázela na cestě každého člověka. Ducha, poslaného Kristem i Otcem, 
působícího odpuštění hříchů a posvěcujícího všechny, kdo litují a s důvěrou přijímají Jeho dar. 
Příslibem, že s námi bude až do konce časů, začíná Zmrtvýchvstalý Ježíš jiný způsob svojí 
přítomnosti ve světě. Ježíš je ve světě přítomen jiným stylem. Tento styl přítomnosti se projevuje 
Slovem, svátostmi, ustavičným a niterným působením Ducha svatého. Slavnost 
Nanebevstoupení nám říká, že Ježíš, třebaže vystoupil na Nebe, aby přebýval ve slávě po Otcově 
pravici, je stále mezi námi, a odtud plyne naše síla, naše vytrvalost a naše radost, která je 
působením Ducha svatého vlastní Ježíšově přítomnosti mezi námi. 

Panna Maria ať provází naši cestu svojí mateřskou přímluvou. Od Ní se učme laskavosti 
a odvaze, abychom byli svědky vzkříšeného Pána ve světě. 

„Příslibem, že s námi bude až do konce časů, začíná Zmrtvýchvstalý Ježíš jiný způsob 

svojí přítomnosti ve světě. Ježíš je ve světě přítomen jiným stylem. Tento styl přítomnosti se 

projevuje Slovem, svátostmi, ustavičným a niterným působením Ducha svatého. Slavnost 

Nanebevstoupení nám říká, že Ježíš, třebaže vystoupil na Nebe, aby přebýval ve slávě po Otcově 

pravici, je stále mezi námi, a odtud plyne naše síla, naše vytrvalost a naše radost, která je 

působením Ducha svatého vlastní Ježíšově přítomnosti mezi námi. 
„Svěřme nakonec přímluvě Panny Marie Pomocnice všechny Pánovy učedníky  

a všechny lidi dobré vůle, kteří se v této obtížné době v různých částech světa s nadšením 

zasazují za mír a dialog mezi národy, za službu chudým, za ochranu stvoření a za vítězství 

lidstva nad každou nemocí těla, srdce i duše.“ 


