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18.7.  Ne   16. neděle v mezidobí 
              Mše svatá v 8.30 v Podbořanech, 

  v 10.00 v Liběšicích, v 15.00 v Domoušicích, 
  v 17.00 v Hřivicích – svatojakubská poutní mše svatá 

19.7. Po pondělí 16. týdne v mezidobí 

20.7.  Út   památka sv. Apolináře, biskupa a mučedníka 
Celodenní výlet pro děti z Poutníčkova klubu – dle domluvy 

21.7. St            památka sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve 

             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     
Celodenní výlet pro děti z Poutníčkova klubu – dle domluvy 

22.7.  Čt   svátek sv. Marie Magdalény 

23.7.  Pá   svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy 
   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 18.30 v Liběšicích 

24.7.  So  památka sv. Šarbela Machlúfa, kněze 
Mše sv. v 18.00 v Liběšicích – s nedělní platností 

25.7.  Ne   17. neděle v mezidobí 
              Mše svatá v 8.30 v Podbořanech, 

  v 10.00 v Liběšicích,  
  v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 ve Velké Černoci 

___________________________________________________________ 

� Během celého výročního roku 900 let řádu premonstrátů, je možné získat denně ve 
všech kostelích, spravovaných řádem premonstrátů plnomocné odpustky za 
obvyklých podmínek. Toto úžasné privilegium v řádu milosti udělil pro tento výroční 
rok papež František. Během celého roku můžete také postupně navštívit jednotlivá 
místa, spojená s činností a životem řádu premonstrátů v naší zemi. 

� I v letošním roce se můžete těšit na vystoupení souboru multiinstrumentalistů  Musica 
da Chiesa na historické hudební nástroje v pátek 20.8. v kostele v Liběšicích. 

� Svatoanenská pouť na Líčkově, ke cti sv. Anny, patronky Líčkova, se v letošním 
roce uskuteční v sobotu 31. července od 17-ti hodin na návsi u zvoničky. Srdečně 
Vás zveme! 

� Letní dětský tábor se v letošním roce koná až na samém závěru prázdnin v Jesenici u 

Rakovníka v termínu 23. – 30.8. 2021 O informace a přihlášky si zavolejte či napište.  

Poutníčkova 

příloha 
roč.20, č.29 

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

Pevné rodinné vazby – nejlepší způsob, jak přežít pandemii 

Pevné rodinné vazby se ukázaly být tou nejspolehlivější pojistkou v těžkém období 
pandemie. Právě dobré sociální vztahy významně chrání před marginalizací a vyloučením. To 
jsou závěry zprávy na téma "Rodina a vztahová chudoba", vypracované Mezinárodním 
monitorem pro rodinu (Family International Monitor), která zkoumala rodiny ve dvanácti zemích 
světa: od Beninu po Španělsko a od Haiti po Indii. 

Ze zprávy jasně vyplývá, že v době koronaviru se významně projevilo, že rodinný život 
je negativně ovlivňován nejen nedostatkem finančních protředků, ale předně nestálostí  
a křehkostí vazeb uvnitř rodiny.  Stejný fenomén lze pozorovat v nairobských slamech  
i v bohatých čtvrtích v Miláně. 

Pandemie připomněla atomizovanému západnímu světu hodnotu mezilidských vztahů, 
říká pro Vatikánský rozhlas Francesco Belletti, který na zprávě spolupracoval: 

"Rodina pomáhá čelit globalizovanému systému, který vytváří chudobu a nerovnost, 

anebo slabým systémům sociálního zabezpečení. Prvním způsobem, jak se rodina stává 

protagonistou svého vlastního osudu, je právě její vnitřní soudržnost, její schopnost solidární 

výměny mezi lidmi. V zemích, kde jsou mezigenerační vztahy silné, mají téměř vždy solidární 

charakter. Jinými slovy, starší lidé pomáhají mladým a sami jsou podporováni, dospělá generace 

pomáhá svým starým rodičům, když jsou slabí, ale prarodiče zároveň pomáhají s dětmi. Snažili 

jsme se pozorovat rodinu jako místo, které vytváří sociální ochranu, a nikoli jako nemocnou 

složku dnešní společnosti, která potřebuje pomoc. Hleděli jsme na rodinu jako na entitu 

schopnou čelit současným výzvám." 
Mezinárodní zpráva o rodinných vztazích během pandemie zároveň ukázala, že pro 

rodiče samoživitele a jednotlivce bez podpory příbuzných a přátel bylo mnohem obtížnější čelit 
krizi. V Africe dobře fungovala "horizontální solidarita" podle tradičního rčení, že k dobré 
výchově dítěte je zapotřebí celé vesnice.  Autoři zprávy zdůrazňují, že si z pandemie musíme 
vzít ponaučení: Rodina nemá být světem pro sebe, uzavřeným ve vlastním bytě, ale má mít 
otevřené dveře a okna, aby byla schopná dávat, ale také přijímat podporu od ostatních. "Moderní 
rodiny potřebují podporu při budování pevných vnitřních vazeb a sociálních vztahů. Pokud se to 
podaří, stanou se rodiny obrovskou společenskou silou, která je dnes podceňována," – 
zdůrazňuje Francesco Belletti.      (www.vatican.va – 16.7.2021) 
 

MUSICA DA CHIESA  opět v Liběšicích 
koncert historických hudebních nástrojů 

pátek 20. srpna 2021 v 18.00 


