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Požehnání pro všechny farníky, přátele naší
farnosti a dobrodince

27.9.

26. neděle v mezidobí
Mše sv. v 10.00 v Liběšicích, v 17.00 v Domoušicích
Oslavy 600 let Markvarce – ve 13.30 mše sv. u kapličky na návsi

denně v 8:00, ve 12:00 a ve 20:00

Ne

28.9.

Po

Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
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.

Út

svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci, v 17.00 v Libořicích

30.9.

St

1.10.

Čt

2.10.

Pá

památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Adorační den za nová povolání a za rodiny
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 na faře v Liběšicích
památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Mše sv. v 15.00 v Liběšovicích
památka sv. andělů strážných
(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 a v 17.00 v Liběšicích,
od 16.00 Poutníčkův klub pro děti na faře v Liběšicích

3.10.

So

sobotní památka Panny Marie
(1. sobota v měsíci)
Mše sv. v 18.00 v Liběšicích – s nedělní platností,
po mši svaté modlitba mariánského večeřadla

4.10.

Ne

27. neděle v mezidobí
Mše sv. v 10.00 v Liběšicích,
v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích

___________________________________________________________

Srdečně Vás zveme na oslavy 600-stého výročí Markvarce tuto neděli odpoledne
a také v pondělí na poutní mši svatou ke cti sv. Václava do Velké Černoci.
S ohledem na možná znovuzaváděná protipandemická opatření změny v programu
vyhrazeny.
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Svatý Václav
Všemohoucí věčný Bože, na přímluvu svatého
Václava, dědice české země, přijmi naše
prosby za ty, kteří nám vládnou: dej jim ducha
moudrosti a prozíravosti; ať respektují Tvůj
spravedlivý řád, hájí lidskou důstojnost a život každého člověka od početí až do
přirozené smrti; ať podporují zdravou rodinu založenou na
celoživotním věrném svazku muže a ženy; ať poctivě spravují
svěřený majetek a svým jednáním dávají dobrý příklad celé
společnosti; ať jsou zodpovědní vůči dalším generacím,
probouzejí touhu po dětech a jejich dobré výchově. Nás pak
naplňuj Svatým Duchem a veď ke svědomitosti, abychom
svým životem přispívali ke šťastné budoucnosti národa
a zodpovědně rozhodovali. O to prosíme skrze Krista,našeho
Pána. Amen.

Modlitby
k archandělům
Svatí archandělé nám otvírají duchovní srdce i duchovní
sluch a zrak, proto bychom se k nim měli často modlit.
Svatý archanděl Michael nám poskytuje mocnou
duchovní ochranu a každou modlitbou se zvětšuje jeho
duchovní vojsko.

Svatý Rafaeli archanděli!
Šípe lásky a léku Lásky Boží. Poraň naše srdce planoucí láskou a ať se tato rána
nikdy nezahojí, abychom stále zůstávali na cestě Lásky a abychom Láskou nade
vším zvítězili! Buď nám průvodcem a léčitelem. Lej svůj balzám lásky do našich
ran. Otvírej náš duchovní zrak, tak jako jsi ho otvíral Tobiášovi. Buď naším
ochráncem před zlým a pomoz nám překonat ducha hněvu, nenávisti a pýchy.
AMEN.

