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21.3.

5. neděle postní
Mše svatá v 9.00 v Liběšicích – pro starší
v 11.00 v Liběšicích – pro mladší,
v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích

Ne

22.3.

Po

pondělí po 5. neděli postní

23.3.

Út

úterý po 5. neděli postní
Mše sv. v 17.00 v Liběšicích

24.3.

St

25.3.

Čt

26.3.

Pá
pátek po 5. neděli postní
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
po večerní mši svaté modlitba křížové cesty v kostele

27.3.

So

sobota po 5. neděli postní
Mše sv. v 18.00 v Liběšicích – s nedělní platností

28.3.

Ne

Květná neděle – začátek Svatého týdne
Mše svatá v 9.00 v Liběšicích – pro starší
v 11.00 v Liběšicích – pro mladší,
v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 ve Velké Černoci

středa po 5. neděli postní
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
slavnost Zvěstování Páně
Mše sv. v 17.00 v Liběšicích

Požehnání pro všechny farníky, přátele naší farnosti
a dobrodince denně v 8:00, ve 12:00 a ve 20:00

Chceme vidět Ježíše

(Papež František, 21.3.2021)

Tuto pátou neděli v době postní nám liturgie předkládá evangelium, ve kterém sv. Jan popisuje
příhodu, ke které došlo v posledních dnech Ježíšova života těsně před Velikonocemi (Jan 12,2033). Ježíš se nacházel v Jeruzalémě kvůli velikonočním svátkům a někteří Řekové byli na něj
zvědaví. Chtěli se s ním setkat. Šli za Filipem a řekli mu: “Rádi bychom viděli Ježíše” (v. 21).
Ježíš o tom řekl Ondřejovi a potom šli za svým učitelem. V té žádosti oněch Řeků můžeme
rozpoznat otázku, se kterou se tolik lidí na mnoha místech a ve všech dobách obrací na církev
a na každého z nás: “Chceme vidět Ježíše”.
A jak Ježíš na tu otázku odpovídá? Je to zvláštní. Říká: „Přišla hodina, aby byl oslaven Syn
člověka. (…) Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však,
vydá mnohý užitek” (v. 23-24). Zdá se, že tato odpověď neodpovídá na to, na co se oni Řekové
ptali. Ve skutečnosti míří výše. Ježíš zde vlastně říká, že přišel pro každého, kdo ho chce hledat,
a je pro něj ukrytým semínkem připraveným zemřít a přinést mnohý užitek. Jako kdyby říkal:
Jestli mě chcete poznat a pochopit, podívejte se na pšeničné zrno, které umírá v zemi, podívejte
se na kříž.
Připomeňme si znamení kříže, které se stalo během staletí typickým symbolem křesťanů. Kdo
chce dnes vidět Ježíše a možná pochází ze zemí a kultur, kde je křesťanství málo známé, co uvidí
jako první? Které znamení je to, se kterým se pravděpodobně setká? Krucifix. V kostelích,
v domech křesťanů, také nošený na krku. Důležité je, aby toto znamení bylo koherentní
s evangeliem. Kříž je vždycky vyjádřením lásky, služby, vlastního nezištného darování se.
Jenom tak je kříž opravdu “stromem života”, života v plnosti.

______________________________________________________________

Ke slavnosti Zvěstování Páně vydali naši otcové biskupové pastýřský list, který si
můžete přečíst na webových stránkách litoměřické diecéze www.dltm.cz.
Po celé naší zemi se konají denní mše svaté za obnovu kultury života. Je to
aktuální úmysl zvláště v měsíci slavnosti Zvěstování Páně, která připomíná přijetí
radostné zprávy o početí Ježíše, kterého se Matce Boží dostalo. V blízkosti této
slavnosti, v sobotu 27. března 2021 bude sloužit na Staroměstském náměstí
u Mariánského sloupu mši svatou za nenarozené děti, jejich rodiče a zdravotnický
personál Dominik kardinál Duka.
Letošní průběh Svatého týdne ovlivní protipandemická opatření podobně jako
v minulém roce. Z důvodu nemožnosti společného slavení ve větším počtu osob,
bude nutné se spokojit s možností sledovat přímé přenosy bohoslužeb z různých
míst. O Květné neděli se také nebude konat průvod s ratolestmi, ani nebudou
ratolesti rozdávány, ale můžete si k požehnání přinést svoje vlastní.

www.libesice.com

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

Také dnes chce tolik lidí, často aniž by to tak řekli, vidět Ježíše, setkat se s ním, poznat ho.
Z toho plyne velká odpovědnost nás křesťanů a našich společenství. I my máme na tuto otázku
odpovědět svědectvím života, který se rozdává ve službě stylem Božím: Blízkocí, soucitem
a vlídností. Znamená to rozsévat semínka lásky nikoli slovy, která odezní, ale konkrétními činy,
jednoduchými a odvážnými. Nikoli odsuzováním založeným na teoriích, nýbrž činy lásky. Tak
díky Boží milosti přineseme plody, i když je půda vyprahlá kvůli nedorozuměním, potížím
a pronásledování, legalistickými požadavky či klrikálními moralismy. To je vyprahlá půda.
Právě nyní, v čase zkoušky a osamění, když semínko umírá, nastala doba, kdy klíčí život, aby ve
svůj čas přinesl zralé plody. A v této provázanosti smrti a života můžeme zažít radost a pravou
plodnost lásky, která se, jak stále opakuji, rozdává stylem Božím: blízkostí, soucitem, vlídností.
Panna Maria ať nám pomáhá následovat Ježíše, abychom rozhodně kráčeli po cestě služby, aby
Kristova láska zářila v každém našem postoji stávala se stále více způsobem, kterým žijeme náš
každodenní život.

