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13.12.  Ne   3. neděle adventní – Radostná neděle („Gaudete“) 

Mše sv. v 10.00 v Liběšicích,  

v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích 

14.12.  Po   památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 

15.12.  Út   úterý po 3. neděli adventní 
  Mše sv. v 17.00 v Liběšicích 

16.12. St            středa po 3. neděli adventní – začíná Novéna k Pražskému Jezulátku 
             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 a v 17.00 v Liběšicích     

17.12.  Čt   čtvrtek před Štědrým dnem 

18.12.  Pá   pátek před Štědrým dnem  
   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   

19.12.  So  sobota před Štědrým dnem   
Mše sv. v 18.00 v Liběšicích – s nedělní platností 

20.12.  Ne   4. neděle adventní  
Mše sv. v 9.00 v Liběšicích – pro starší 

 v 11.00 v Liběšicích – pro mladší 

 v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích 
___________________________________________________________ 

� Vánoční bohoslužby se budou konat dle aktuálního epidemiologického vývoje. 
Rozpis bude zveřejněn až po uveřejnění nových omezení. Půlnoční bohoslužby 
24. prosince na Štědrý večer se konat nebudou. Bohoslužby sledujte on-line. 

� 16. prosince začíná každoroční Novéna k Pražskému Jezulátku, která je krásnou 
duchovní  přípravou na vánoční svátky, přijetí Ježíše v podobě maličkého dítěte. 
Text novény najdete na našich webových stránkách www.libesice.com. 

� Začalo jubileum 900 let řádu premonstrátů. Svatý Norbert založil svůj řád  
o Vánocích 25. prosince 1121. Oslavy 900 let začínají adventem roku 2020  
a vyvrcholí o příštích vánočních svátcích. Pro tento jubilejní rok udělil papež 
František zvláštní privilegium – možnost získávat denně plnomocné odpustky za 
obvyklých podmínek na všech místech, spravovaných řádem premonstrátů. Papež 
František také vyhlásil rok 2021 ROKEM SVATÉHO JOSEFA – začal 8.12. 
2020 a potrvá do 8.12.2021 u příležitosti 150. výročí prohlášení svatého Josefa 
Ochráncem církve. 
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� Požehnání pro všechny farníky, přátele  
naší farnosti a dobrodince denně  
v 8:00, ve 12:00 a ve 20:00  

Jděme vstříc „opravdovějším“ Vánocům   (Papež František, 16.12.2020) 

Dopoledne papež v přímém přenosu ze soukromé knihovny Apoštolského paláce 
pronesl devatenáctou část cyklu katechezí věnovaných modlitbě. Byla uvedena čtením z listu 
Efesanům (Ef 6,18-20), kde sv. Pavel vybízí věřící, aby při každé příležitosti prosili, bděli  
a vytrvale se přimlouvali za všechny.  
Papež František zaměřil dnes pozornost na přímluvnou modlitbu: Kdo se modlí, nikdy nehází 

svět za hlavu. Nezahrnuje-li modlitba radosti a bolesti, naděje a úzkosti lidstva, stává se jen 

„okrasnou“ činností: povrchním, teatrálním a intimistickým úkonem. Všichni potřebujeme 

niternost, tedy ústraní určitého prostoru a času, kde se věnujeme vztahu s Bohem. Není to však 

únik z reality. V modlitbě nás Bůh vezme, požehná a pak láme a dává k utišení hladu všech. 

Každý křesťan je povolán stát se v rukou Božích chlebem, který je lámán a dáván. Modlitba je 

konkrétní, nemá být útěkem. 

Modlitbě leží na srdci člověk. Jednoduše člověk. Kdo nemá rád bratra, nemodlí se 

seriózně. Někdo může říci, že není možné modlit se s nenávistí, nelze se modlit lhostejně. Modlit 

se lze pouze v duchu lásky. Kdo nemiluje, modlí se pokrytecky nebo si myslí, že se modlí, ale 

nemodlí se, protože postrádá právě onoho ducha, kterým je láska. Kdo v církvi poznává smutek 

či radost druhého, dostává se na hlubinu více než ten, kdo zkoumá „systémové maximum“. 

Každá modlitba totiž obsahuje zkušenost člověčenství, poněvadž lidé, jakkoli mohou chybovat, 

nikdy nesmějí být odmítáni či odepisováni. 

Svět pokračuje díky sřetězení modliteb těch, kdo se přimlouvají a jsou povětšinou neznámí... nikoli 

však Bohu! Je mnoho neznámých křesťanů, kteří v době pronásledování dokázali opakovat slova našeho 

Pána: »Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí« (Lk 23,34). 

Po souhrnech katecheze v dalších osmi jazycích se Petrův nástupce se všemi, kdo 
sledovali dnešní přenos, rozloučil opět v italštině slovy: 
„Chtěl bych všechny vybídnout, aby »přidali do kroku« vstříc opravdovým vánocům, které jsou 

Narozením Ježíše Krista. Letos nás čekají restrikce a nepříjemnosti, ale mysleme na vánoce 

Panny Marie a svatého Josefa. Pro ně nebyly růžové! Kolik těžkostí, kolik starostí! A přece byli 

vedeni a podporováni vírou, nadějí a láskou. Ať je tomu tak i s námi! Ať nám také tato těžkost 

pomůže trochu očistit způsob prožívání Vánoc, slavit vyjitím z konzumismu: ať jsou zbožnější, 

autentičtější a opravdovější “ 
A jako obvykle zmínil nakonec Svatý otec výslovně mládež, staré a nemocné lidi,  
a novomanžele:   
„Každý ať v těchto dnech přijme milost, která se pro vás staré stane útěchou, pro vás mladé 

posilou, pro nemocné oporou a pro vás novomanžele důvěrou v Boží Prozřetelnost.“ 
Po společné modlitbě Otčenáš Petrův nástupce udělil apoštolské požehnání. 
 

Novéna k Pražskému Jezulátku – od 16. prosince 2020  
text novény najdete na www.libesice.com   


