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18.10.

Ne

29. neděle v mezidobí – MISIJNÍ NEDĚLE
Mše sv. pouze on-line

19.10.

Po

památka sv. Jana de Brébeufa a Izáka Joguese, mučedníků

20.10.

Út

památka bl. Jakuba Kerna, kněze, premostráta

21.10.

St

22.10.

Čt

23.10.

Pá

24.10.

So

památka sv. Antonína Marie Klareta, biskupa

25.10.

Ne

Slavnost Výročí posvěcení kostela
Mše sv. pouze on-line

památka sv. Voršily a družek, mučednic
Adorační den za nová povolání a za rodiny
celodenní tichá adorace před Nejsvětější svátostí v kapli Božího Milosrdenství
památka sv. Jana Pavla II., papeže
památka sv. Jana Kapistránského, 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

___________________________________________________________

Nová situace před nás staví nové výzvy. V žádné situaci není křesťan osamocen,
ani bez možnosti pomáhat. Někdo může pomáhat konkrétním skutkem těm, kdo
to velmi potřebují, někdo slovem a povzbuzením a někdo třeba jen modlitbou za
druhé. Nikdo by neměl zůstat s vědomím, že je sám a že o něj nikdo nestojí.
Víme-li o někom, kdo nějakou pomoc potřebuje, můžeme se pokusit něco
konkrétního pro něj udělat nebo na jeho situaci upozornit druhé. Takto
pomáháme v naší farnosti také konkrétně skrze naši Potravinovou banku.
V této těžké době pomáháme sami a prostřednictvím velkého množství dalších
organizací přibližně osmi tisícům potřebných. A je celkem zřejmé, že tento počet
bude dále narůstat. Svatý otec nám klade na srdce, abychom nikdy nebyli
lhostejní, ale druhým ukazovali velikost Boží lásky skrze konkrétní malé nebo
velké skutky lásky k bližnímu. Je naším velkým úkolem v této vypjaté době také
vlévat lidem do srdcí naději. Každá pandemie jednou skončí. A ačkoli nevíme,
co je ještě před námi a co všechno nás bude provázet zimním obdobím, tak jako
tak po zimě opět přijde jaro a všechno se znovu zazelená a rozkvete. Důležité je
nepropadat beznaději a strachu. Jsme v rukou Božích a nemáme se čeho obávat.
Jakkoli je náš pozemský život důležitý, je to jen první etapa naší životní cesty. Po
něm přijde to zásadní – náš život v Božím království a v Boží blízkosti. Tam se
také bezezbytku naplní naše existence.
Stále pokračuje sbírka na liběšické zvony. Děkujeme za Vaši podporu historické
obnovy zvonů našeho poutního kostela. Všem dárcům rádi vystavíme potvrzení
pro daňové účely.

www.libesice.com

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

Požehnání pro všechny farníky, přátele
naší farnosti a dobrodince denně

v 8:00, ve 12:00 a ve 20:00

Plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad
Jak stanovuje dekret Apoštolské penitenciárie, plnomocné odpustky pro duše v očistci
lze letos získat po celý měsíc listopad. Vatikánský tribunál tak vyšel vstříc požadavkům
biskupů, diktovaným probíhající pandemií, která na mnoha místech zakazuje shromažďování
většího počtu osob.
Jak pro portál Vatican News vysvětlil vrchní penitenciář, kard. Mauro Piacenza, tradiční
oktáv pro získání plnomocných odpustků, spojený s návštěvou hřbitova (od 1. do 8.11.), se
nejenom rozšiřuje na celý měsíc, nýbrž odpustky, získatelné v kostele při mši svaté ze slavnosti
Všech svatých a Vzpomínky na věrné zemřelé (1.-2.11.), je možné pro duše v očistci obdržet
také účastí na mši svaté jakýkoli jiný den v měsíci listopadu, a to za splnění obyklých podmínek.
Kardinál Piacenza dále zdůraznil, že dekret Apoštolské penitenciárie se obrací rovněž
ke kněžím, které vyzývá, aby 2. listopadu, na Památku všech zemřelých, sloužili pokud možno
tři mše svaté, jak jim to umožňuje již od roku 1915 konstituce Benedikta XV. Nejvyšší formou
modlitby za zemřelé je totiž právě mše svatá, a tudíž je žádoucí, aby se jí za pandemických
omezení mohlo účastnit co nejvíce věřících. Vatikánský tribunál zároveň naléhá na velkorysou
službu kněží ve zpovědnicích.
Zvláštní výjimku předpokládá dekret pro staré a nemocné lidi i všechny, kteří ze
závažných důvodů nemohou vycházet z domu, tedy včetně státem nařízené karantény. Tito věřící
mohou získat plnomocné odpustky pro duše zemřelých také doma, pokud se pomodlí před
Ježíšovým či Mariiným obrazem. Doporučuje se růženec, litanie, meditace nad příslušnými
liturgickými texty, anebo vykonání některého ze skutků milosrdenství. Obvyklé podmínky
(svátost smíření a eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce) lze splnit, jakmile to bude
možné.

Společná domácí modlitba růžence za dnešní situaci,
zastavení pandemie ad.
každý den ve 20.00
sbírka na liběšické zvony
2300648916/2010, variabilní symbol 2017
Duchovní péče je v tyto dny z důvodů omezení
poskytována individuálně kdykoli na požádání.
Svátost smíření, svaté přijímání, svátost nemocných, duchovní
rozhovor a jiné záležitosti, je možné si domluvit předem.

