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Požehnání pro všechny farníky,

28.3.

Květná (Pašijová) 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

denně v 8:00, ve 12:00 a ve 20:00

Ne

29.3.

Po

pondělí Svatého týdne

30.3.

Út

úterý Svatého týdne
Mše sv. v 17.00 v Liběšicích

31.3.

St

středa Svatého týdne
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

1.4.

Čt

Zelený čtvrtek
celý den možnost tiché soukromá adorace v kostele v Liběšicích
obřady Zeleného čtvrtku pouze on-line

2.4.

Pá

Velký pátek
(začátek novény k Božímu milosrdenství)
A d o r a c e p ř e d k ř í ž e m
celodenní tichá adorace před Nejsvětější svátostí v kapli Božího Milosrdenství
celý den možnost soukromé tiché adorace v kostele v Liběšicích
obřady Velkého pátku pouze on-line

3.4.

4.4.

5.4.

So

Ne

Po

Bílá sobota
A d o r a c e B o ž í h o h r o b u
celodenní tichá adorace před Nejsvětější svátostí v kapli Božího Milosrdenství
celý den možnost soukromé tiché adorace v kostele v Liběšicích
obřady Velikonoční vigilie pouze on-line
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Boží Hod velikonoční (žehnání pokrmů)
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
pondělí v oktávu velikonočním
Mše svatá v 9.00 v Liběšicích,
v 11.00 v Želči,
v 15.00 ve Velké Černoci

_______________________________________________________________________________________________

Na Velký pátek opět začíná novéna k Božímu Milosrdenství, duchovní příprava
na Svátek Božího Milosrdenství, který je spojený s velikým duchovním
obdarováním – úplným odpuštěním vin a trestů. Text k modlitbě novény naleznete
na našich webových stránkách. O svátku Božího Milosrdenství je důležité
přijmout svaté přijímání a také přijmout svátost smíření v blížkosti tohoto svátku.

www.libesice.com

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

přátele naší farnosti a dobrodince

Nes kříž, objevíš dar

(Papež František, 28.3.2021)

Po skončení obřadů Květné neděle papež Pronesl krátký komentář před polední
modlitbou.
Drazí bratři a sestry,
Vstoupili jsme do svatého týdne. Již podruhé ho prožíváme v kontextu pandemie.
Minulý rok jsme byli více šokovaní. Tento rok jsme již zkušenější. Ekonomická krize se
prohloubila.
A co dělá Bůh v této historické situaci naší společnosti? Bere na sebe kříž. Ježíš přijímá
kříž, bere na sebe zlo, které s sebou taková situace nese, totiž zlo tělesné, psychické
a především zlo duchovní. Protože Zlý využívá krize k rozsévání nedůvěry, zoufalství
a sporů.
A my? Co máme dělat? Ukazuje, nám to Panna Maria, která je také první učednicí
svého syna. Následovala svého syna. Svojí část utrpení, temnoty a ztráty nesla cestou
utrpení, zatímco v srdci nesla hořící lampu víry. Z milosti Boží můžeme jít touto cestou
také my. Jdeme křížovou cestu všedního dne a potkáváme tváře tolika bratří a sester
v nesnázích. Nemůžeme prostě jenom jít lhostejně dál. Nechme se pohnout lítostí
a vyjděme druhým vstříc. V takové chvíli si můžeme říct, jako mohl Šimon Kyrenský:
“Proč zrovna já?” Ale potom objevíme ten dar, který se nás dotkl bez naší zásluhy.
Modleme se za všechny oběti násilí, zvláště za oběti dnešního atentátu v Indonésii před
katedrálou v Makassaru.
Ať nám pomáhá Panna Maria, která jde napřed po naší cestě víry.

__________________________
Bohoslužby na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu můžete sledovat na TV
Noe, TV Lux, Radiu Program a na www.mseonline.cz Svátost smíření lze přijmout
kdykoli po předchozí domluvě. Duchovní a další podněty ke slaveni svatků najdete také
na webových stránkách www.velikonoce.cz
Na květnou neděli v ranních hodinách zemřel po dlouhé nemoci Ivan Dobrovolský,
bývalý věrný spolupracovník otce Jaroslava Sallera a jeho slovutný fotograf, který
dokumentoval život liběšické misie. Poslední rozloučení s ním proběhne při mši svaté
v kostele sv. Ignáce v Praze 2 na Karlově náměstí v úterý 6. dubna od 10-ti hodin.
Uložení do hrobu proběhne v úzkém rodinném kruhu. Kvůli platným omezením se
pohřbu může zúčastnit jen omezený počet účastníků. Pamatujme na něj v modlitbě…

