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4.4.  Ne   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 

5.4.  Po   pondělí v oktávu velikonočním    

Mše svatá v 9.00 v Liběšicích,  
  v 11.00 v Želči,  
  v 15.00 ve Velké Černoci 

6.4.  Út   úterý v oktávu velikonočním   
v 10.00 pohřební mše svatá v kostele sv. Ignáce v Praze na Karlově náměstí 
 poslední rozloučení s Ivanem Dobrovolským 
Mše svatá v 17.00 v Liběšicích 

7.4. St            středa v oktávu velikonočním   
            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 
Kapitula kanonie –  v 9.30 mše sv. v bazilice na Strahově 

8.4.  Čt   čtvrtek v oktávu velikonočním 
Mše sv. v 17.00 v Liběšicích 

9.4.  Pá   pátek v oktávu velikonočním 

   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 

10.4.  So  sobota v oktávu velikonočním    (zakončení novény k Božímu milosrdenství) 
Mše sv. v 18.00 v Liběšicích – s nedělní platností   

11.4.  Ne   Svátek Božího Milosrdenství  
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 Pnětlukách 

____________________________________________________________ 

� Více ke Svátku Božího Milosrdenství najdete na našich stránkách webových 

www.libesice.com. Během celého týdne je možné využít příležitost ke svátosti 

smíření (zpovědi). K tomuto svátku se váže přislíbení úplného odpuštění všech 

vin a trestů. 

� V úterý 6.4.2021 se koná poslední rozloučení s Ivanem Dobrovolským, věrným 

bývalým spolupracovníkem otce Jaroslava Sallera, který léta věrně dokumentoval 

veškeré dění v Liběšicích a jeho fotografie proslavily liběšickou farnost na mnoha 

místech naší země. Rozloučení můžete sledovat na www.kostelignac.cz.  

Poutníčkova 

příloha 
roč.20, č.14 

� Požehnání pro všechny farníky, přátele naší 

farnosti a dobrodince denně v 8:00, ve 12:00 

a ve 20:00 

Hodina Milosrdenství 

V říjnu roku 1937 Pán Ježíš ve zjevení sestře 

Faustyně přikázal uctívat hodinu své smrti (15.00 

hod.) a aspoň chvíli se v tuto hodinu dovolávat 

milosrdenství skrze zásluhy jeho utrpení a smrti pro 

celý svět. „Připomínám ti, má dcero, že kdykoliv 

uslyšíš, jak hodiny odbíjejí třetí, celá se ponoř do 

mého milosrdenství, veleb je a oslavuj; svolávej jeho 

všemohoucnost na celý svět, zvláště na ubohé 
hříšníky, vždyť v té chvíli bylo pro všechny duše otevřeno dokořán. V tuto hodinu vyprosíš 

pro sebe i pro jiné všechno, v tuto hodinu se dostalo milosti celému světu – milosrdenství 

zvítězilo nad spravedlností.“ / Den. 1572/ Hodina milosrdenství je pro nás šancí pochopit sílu 

Boží lásky k nám, která se projevila v jeho umučení pro nás všechny. Proto Pán Ježíš říká sestře 

Faustyně, aby se snažila tuto hodinu pomodlit pobožnost křížově cesty, anebo, pokud ji to 

povinnosti nedovolí, aspoň na chvíli se pomodlila v kapli, a tím uctila jeho milosrdné srdce.  

A když ani to nebude možné, aby si aspoň na chvíli vzpomněla na jeho umučení. 

/srov. Den. 1572/  

Korunka k Božímu Milosrdenství 
Ve Vilně měla 13. září roku 1935 sestra Faustyna zjevení anděla, který přišel potrestat svět za 

jeho hříchy. Když uviděla anděla, prosila ho, aby se zdržel, že svět určitě bude činit pokání.  

V tomto okamžiku se ocitla stojící před Nejsvětější Trojicí, před kterou nesměla opakovat svou 

prosbu. Když ale ve své duši pocítila Kristovu milost, začala se modlit slovy, která slyšela ve 

svém srdci, a uviděla, že trest nad světem byl zastaven. Druhého dne, když byla ve svém 

pokoji, zjevil se jí Pán Ježíš, připomněl jí tato slova a poučil ji, jak se má těmito slovy modlit na 

růženci. V korunce prosíme o milosrdenství pro nás a pro celý svět. Slovo „k nám“ znamená 

osobu, která se modlí, a také lidi, za které touží a je povinná se modlit. Slova „i k celému světu“ 

znamenají všechny lidi na celém světě a také duše v očistci. Několikrát Pán Ježíš ve svých 

zjeveních sestře Faustyně ukazoval hodnotu a sílu této modlitby. S touto modlitbou spojil také 

své přísliby, že skrze modlitbu této korunky dá rád všechno, oč ho lidé budou prosit, bude-

li to shodné s Boží vůlí. /Den. 1541/ 

Zvláštní milosti Pán Ježíš slíbil v hodině smrti nejen těm, kteří se budou tuto korunku modlit, ale 

také těm, za které se tuto korunku někdo pomodlí. „Každý, kdo se ji bude modlit, dosáhne 

velkého milosrdenství v hodině smrti. Kněží ji budou dávat hříšníkům jako poslední 

záchranu.“ /Den. 687/ „Napiš, že když se tuto korunku budou modlit u umírajících, postavím se 

mezi Otcem a umírající duší ne jako spravedlivý soudce, ale jako milosrdný Spasitel.“ /Den. 

1541/ Korunka, společně s výzvou „Ježíši, důvěřuji Ti!“ je nejznámější modlitbou k Božímu 

milosrdenství. Překládána je dokonce do afrických nářečí a lidé se ji modlí ve všech končinách 

země. 


