Poutníčkova

Liběšický

příloha

Poutníček

roč.19, č.30

roč.19, č.30

26.7. 2020

26.7.

17. neděle v mezidobí
Mše svatá v 10.00 v Liběšicích, v 15.00 v Domoušicích,
v 17.00 svatoanenská poutní mše sv. ve Strkovicích

Požehnání pro všechny farníky, přátele
naší farnosti a dobrodince denně

Ne

v 8:00, ve 12:00 a ve 20:00
Pouze Bůh bude Tím, kdo odmění dobré a potrestá zlé

27.7.

Po

památka sv. Gorazda a druhů, žáků sv. Metoděje

28.7.

Út

úterý 17. týdne v mezidobí
Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci, v 17.00 v Libořicích

29.7.

St

30.7.

Čt

31.7.

Pá

1.8.

So

památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
Mše sv. ve 14.00 v Žiželicích
v 18.00 v Liběšicích – s nedělní platností,
po mši svaté následuje mariánské večeřadlo

2.8.

Ne

18. neděle v mezidobí
Mše svatá v 8.30 v Podbořanech, v 10.00 v Liběšicích,
v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích

památka sv. Marty
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
památka sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve
památka sv. Ignáce z Loyoly, 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 v Liběšicích
(1. sobota)

___________________________________________________________

Srdečně Vás zveme na svatoanenskou poutní mši svatou do kaple svaté Anny ve
Strkovicích. Tato kaple byla v nedávné době krásně rekonstruována péčí Města
Postoloprty a právě před rokem byla slavnostně požehnána za účasti vedení města.
I v letošním roce se můžete těšit na koncert historických hudebních nástrojů, souboru
MUSICA DA CHIESA, kteří zavítají opět do Liběšic u Žatce v pátek 21. srpna
a rozezní množství zajímavých nástrojů v 18 hodin. Srdečně Vás zveme!
Řád bosých karmelitánů převzal klášter sester karmelitek na Hradčanském náměstí
v Praze a pořádá celou řadu zajímavých programů. Pozvánky na akce najdete na
www.fortna.eu.
V neděli 20. září v 10 hodin bude v Liběšicích udílení svátosti biřmování.
Web www.cirkevnituristika.cz nabízí přehled církevních ubytovacích kapacit jako
inspiraci na domácí dovolenou. Najdete zde i možnosti rezervací.

www.libesice.com

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

(Papež František, 7.6. 2020)
Na Svatopetrském náměstí se před polednem sešlo několik set lidí, aby si vyslechli pravidelnou
nedělní promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
Papež František komentoval evangelium z liturgie 16. neděle (Mt 13, 24-43)
a zaměřil se na známé podobenství o pšenici a koukolu. Svoji promluvu zakončil:
„Dnešní evangelium představuje dva způsoby jednání a přebývání v dějinách. Na jedné straně je
pohled hospodáře, který vidí daleko, a na druhé pohled služebníků, kteří vidí problém.
Služebníkům leží na srdci pole bez plevele, avšak hospodáři dobrá setba. Pán nás vybízí,
abychom si osvojili Jeho pohled, zaměřený na dobrou setbu, kterou umí chránit i mezi plevelem.
S Bohem nespolupracuje dobře ten, kdo se vydává lovit meze a defekty druhých, ale spíše ten,
kdo dovede rozpoznat dobro, které roste tiše na poli církve a dějin, pěstuje ho, až uzraje.
A potom Bůh - pouze On - bude tím, kdo odmění dobré a potrestá zlé.
Panna Maria ať nám pomáhá chápat a následovat trpělivost Boha, který chce, aby se
neztratil nikdo z Jeho dětí, které miluje Otcovou láskou.“
Po hlavní promluvě a společné modlitbě papež věnoval pozornost mezinárodnímu
politickému dění:
„V této době, kdy pandemie nenaznačuje ústup, bych rád ujistil svojí blízkostí všechny, kdo čelí
této nemoci a jejím ekonomickým a sociálním důsledkům. Myslím zejména na národy, strádající
v konfliktech. Ve stopách nedávné rezoluce Rady bezpečnosti OSN znovu vybízím ke globálnímu
a okamžitému příměří, které umožní mír a bezpečí, nezbytné k potřebným dodávkám
humanitární pomoci.
Se znepokojením sleduji zvláště vyostření ozbrojeného napětí na Kavkaze mezi Arménií
a Ázerbájdžánem. Ujišťuji modlitbou rodiny těch, kteří v techto střetech přišli o život, a doufám,
že s nasazením mezinárodního společenství, prostřednictvím dialogu a oboustrannou dobrou vůlí
bude dosaženo trvalého mírového řešení k dobru oněch milovaných národů.“
Na závěr Svatý otec udělil všem apoštolské požehnání.

MUSICA DA CHIESA opět v Liběšicích
koncert historických hudebních nástrojů
pátek 21. srpna 2020 v 18.00
sbírka na liběšické zvony
2300648916/2010, variabilní symbol 2017

