Poutníčkova

Liběšický
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Poutníček

roč.19, č.46

roč.19, č.46

15.11. 2020

Požehnání pro všechny farníky, přátele

15.11.

Ne

slavnost svatého Martina, biskupa
Mše sv. pouze on-line

naší farnosti a dobrodince denně

16.11.

Po

památka sv. Gertrudy, panny

17.11.

Út

památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Den boje za svobodu a demokracii, státní svátek

18.11.

St

19.11.

Čt

20.11.

Pá

21.11.

So

památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
SBÍRKA POTRAVIN VE VYBRANÝCH OBCHODECH V CELÉ ČR

22.11.

Ne

slavnost Ježíše Krista Krále
Mše sv. pouze on-line

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

památka Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla
Adorační den za nová povolání a za rodiny
celodenní tichá adorace před Nejsvětější svátostí v kapli Božího Milosrdenství
Mše sv. v 17.00 v Liběšicích
čtvrtek 33. týdne v mezidobí
Mše sv. v 15.00 v Siřemi
pátek 33. týdne v mezidobí
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

___________________________________________________________

Tuto sobotu se koná podzimní SBÍRKA POTRAVIN. Tuto sbírku pořádá Česká
federace potravinových bank ve spolupráci s obchodními řetězci a dalšími
partnery. Jejím smyslem je pomoci těm, kteří se ocitli v akutní nouzi a nedostává
se jim ani základních potravin. Potravinové banky pomáhají mnoha lidem,
ohroženým chudobou a nedostatkem jídla. Svou pomoc můžete nabídnout nejen
nákupem přímo v některém z obchodů, kde se sbírka koná, ale také přímo naší
Potravinové bance Džbánsko. Jakékoli nakoupené trvanlivé potraviny můžete
v libovolném množství darovat na liběšickou faru, odkud budou do naší
potravinové banky předány. Jménem všech potřebných Vám děkujeme!
Od 18. listopadu se smí konat veřejné bohoslužby s účastí maximálně 15 osob
při zachování nošení roušek, použití dezinfekce a rozestupů. Tento počet zatím
neumožňuje za normálních okolností konat nedělní bohoslužby, ale bohoslužby ve
všední dny se konat mohou. V případě změny opatření, budete včas informováni.

Společná domácí modlitba růžence za dnešní situaci,
zastavení pandemie ad.
každý den ve 20.00
www.libesice.com

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

sbírka na liběšické zvony
2300648916/2010, variabilní symbol 2017
Duchovní péče je v tyto dny z důvodů omezení
poskytována individuálně a kdykoli na požádání.
Svátost smíření, svaté přijímání, svátost nemocných,
duchovní rozhovor a jiné záležitosti, je možné si domluvit předem.

