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25.4.

4. neděle velikonoční – den modliteb za duchovní povolání
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

Ne

26.4.

Po

pondělí po 4. neděli velikonoční

27.4.

Út

úterý po 4. neděli velikonoční
Mše svatá v 17.00 Liběšicích

28.4.

St

29.4.

Čt

30.4.

Pá

1.5.

So

2.5.

památka sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze
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
svátek sv. Kateřiny Sienské, řeholnice a učitelky církve, patronky Evropy
Mše sv. v 17.00 v Liběšicích
památka sv. Zikmunda, mučedníka
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

památka sv. Josefa, dělníka
DEN ČESKÉ CIRKÁRIE PREMONSTRÁTŮ NA STRAHOVĚ
Mše sv. v 18.00 v Liběšicích – s nedělní platností
zahájení modlitbou růžence – začíná modlitební růžencový maraton za ukončení pandemie
Ne

5. neděle velikonoční
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,
a v 18.00 v Liběšicích modlitba růžence za ukončení pandemie

____________________________________________________________

Růženec na světových poutních místech za konec pandemie – modlitební růžencový
maraton propojí v měsíci květnu třicet světových poutních míst ze všech kontinentů, mezi
nimi jsou také polská Čenstochová, bosensko-hercegovské Medžugorje, francouzské
Lurdy, portugalská Fatima, italské Loreto a Pompeje nebo bavorský Altötting. Každý den
v 18 se bude možné připojit k mariánské modlitbě za konec pandemie. Inciativu zahájí 1.
května papež František a poslední májový den ji také uzavře. Nadepsána byla mottem:
“Z celé církve ustavičně stoupala modlitba k Bohu”. Na žádost Svatého otce uspořádala
mezinárodní modlitební maraton Kongregace pro novou evangelizaci. Růženec bude
možné sledovat v přímém přenosu prostřednictvím oficiálních kanálů vatikánských
médií. K tomuto maratonu se připojí i naše mariánské poutní místo v Liběšicích u Žatce –
každý den kromě neděle zahájí v 18 hodin modlitba růžence, následovat bude mše svatá.

www.libesice.com

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

roč.20, č.17

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

Růžencový modlitební maraton se Svatým otcem
Zahájení a přehled poutních míst ve světě zapojených do modlitebního maratonu
Svatý otec modlitbu ve spojení s věřícími celého světa zahájí 1. května a bude se
modlit u Madony del Soccorso (neboli Panny Marie Pomocné) v Římě. Při této
příležitosti požehná Svatý otec zvláštní růžence, vytvořené speciálně pro použití
při této příležitosti. Ty budou posléze rozeslány na třicet účastnících se míst.
Předčítat a předříkávat růženec bude několik rodin z farností Říma a Lazia
i mladí lidé zastupující některá nová evangelizační hnutí. Dne 31. května pak
papež František tento modlitební maraton uzavře z významného místa ve
vatikánských zahradách, o (budeme informovat později). Obě setkání budou
zpřístupněna osobám se sluchovým postižením skrze překlad do italského
znakového jazyka. K vedení mariánské modlitby bylo reprezentativně vybráno
třicet poutních míst rozptýlených po celém světě, jedno pro každý den vměsíci.
Jedná se o tyto kostely: Panny Marie v anglickém Walsinghamu, Ježíše
Spasitele a Matky Marie v Nigérii, Panny Marie Čenstochovské v Polsku,
bazilika Zvěstování v Nazaretu, Panny Marie Růžencové v Jižní Koreji, Panny
Marie z Aparecidy v Brazílii, Panny Marie Míru a Šťastné cesty na Filipínách,
Panny Marie Lujánské v Argentině, Svatá chýše v italském Loretu, Panny Marie
v irském Knocku, Panny Marie Chudých v belgickém Banneux, Panny Marie
Africké v Alžírsku, Panny Marie Růžencové v portugalské Fátimě, Panny Marie
Uzdravující v Indii, Panny Marie Královny míru v bosenském Medžugorje,
katedrála Panny Marie v Austrálii, bazilika Neposkvrněného početí ve
Spojených státech, Panny Marie Lurdské ve Francii, Meryem Ana v Turecku,
Panny Marie Milosrdné v Cobre na Kubě, Panny Marie v japonském Nagasaki,
Panny Marie ve španělském Montserratu, Notre-Dame-du-Cap v Kanadě,
národní svatyně Panny Marie ta’ Pinu na Maltě, Panny Marie Guadalupské
v Mexiku, Matky Boží v ukrajinské Zarvanycji, Černé Madony z německého
Altöttingu, Panny Marie Libanonské a Panny Marie Růžencové v italských
Pompejích. Modlitba z každého zmíněného místa se bude přenášet
oficiálními kanály Svatého stolce vždy v 18.00 podle času platného v Římě.
Vznikl také stručný liturgický průvodce, který nabízí několik užitečných návrhů,
jak tyto chvíle prožít ve vlastním společenství. Jeho text v italštině, angličtině
a španělštině si lze stáhnout z webových stránek Papežské rady pro novou
evangelizaci (www.pcpne.va).

