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19.9.  Ne   25. neděle v mezidobí   ( připomínka výročí 1100 let svaté Ludmily ) 
              Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,  

  v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích 

20.9. Po svátek Výročí posvěcení katedrály v Litoměřicích 

21.9.  Út   svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 
  Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci 

22.9. St            středa 25. týdne v mezidobí 
             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     
Mše sv. v 8.00 a v 17.00 v Liběšicích   

23.9.  Čt   památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 
  Kněžský den v Litoměřicích v Diecézním domě kardinála Trochty 

24.9.  Pá   pátek 25. týdne v mezidobí      
   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, 
od 16.00 Poutníčkův klub pro děti 

25.9.  So  sobotní památka Panny Marie   
Celostátní setkání Společenství čistých srdcí 

ve Vranově nad Dyjí 

26.9.  Ne   26. neděle v mezidobí  
              Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,  

  v 16.00 poutní mše sv. ke cti sv. Matouše v Pnětlukách 

 ve 14.00 SETKÁNÍ KRÁLŮ Tříkrálové sbírky v areálu fary v Liběšicích  
     soutěžně – zábavné odpoledne zakončené táborákem    

a dorazí i kouzelník  ☺ 
 
___________________________________________________________ 

� V tomto týdnu uplynou přesně 4 roky od oslav Fatimského jubilea, kdy 21. září 
navštívila naše poutní místo socha Panny Marie z Fatimy a proběhlo zasvěcení rodin  
a našeho kraje Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. 

� Srdečně zveme všechny koledníky Tříkrálové sbírky na Setkání králů v neděli 26. 
září od 14-ti hodin. Letošní Tříkrálová sbírka byla sice kvůli pandemii omezená, ale  
i v letošním roce koledníci pomáhali dle místních možností a opět se těšíme na příští 
ročník, tak se přijďte s námi naladit. Čeká Vás spousta zábavy jako odměna za 
tříkrálové snažení v chladném lednovém počasí v minulých letech. 

Poutníčkova 

příloha 
roč.20, č.38 

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

Čím více sloužíme, tím více cítíme Boží přítomnost 
        (Papež František, 19.9.2021) 

Evangelium dnešní liturgie (Mk 9,30-37) vypráví, že na cestě do Jeruzaléma se Ježíšovi 
učedníci dohadovali, kdo z nich je "největší" (v. 34). Ježíš k nim pak promluvil silným 
způsobem, který platí i pro nás dnes: "Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebník 
všech" (v. 35). Chceš-li být první, musíš jít dozadu, být poslední a sloužit všem. Touto lapidární 
větou Pán zahajuje zlom: převrací kritéria, která určují, na čem skutečně záleží. Hodnota člověka 
už nezávisí na roli, kterou hraje, na úspěchu, který má, na práci, kterou dělá, na penězích  
v bance; ne, ne, na tom nezávisí; velikost a úspěch mají v Božích očích jiné měřítko: měří se 
službou. Ne na tom, co máte, ale na tom, co dáváte. Chcete vyniknout? Sloužit. To je cesta. 

Dnes se slovo "služba" zdá být trochu vybledlé, opotřebované používáním. V evangeliu 
má však přesný a konkrétní význam. Sloužit není projevem zdvořilosti: znamená to dělat to, co 
dělal Ježíš, který shrnul svůj život do několika slov a řekl, že "nepřišel, aby si nechal sloužit, ale 
aby sloužil" (Mk 10,45). Toto řekl Pán. Chceme-li tedy následovat Ježíše, musíme jít cestou, 
kterou on sám vytyčil, cestou služby. Naše věrnost Pánu závisí na naší ochotě sloužit. A to, jak 
víme, něco stojí, protože to " má chuť kříže". Ale s tím, jak roste naše starostlivost a ochota vůči 
druhým, stáváme se vnitřně svobodnějšími, podobnějšími Ježíši. Čím více sloužíme, tím více 
cítíme Boží přítomnost. Zvláště když sloužíme těm, kteří nám nemají co vrátit, chudým,  
a s něžným soucitem přijímáme jejich těžkosti a potřeby: a tam objevujeme, že jsme na oplátku 
milováni a přijímáni Bohem. 

Právě pro ilustraci Ježíš poté, co mluvil o přednosti služby, učiní gesto. Viděli jsme, že 
Ježíšova gesta jsou silnější než slova, která používá. A co je to za gesto? Vezme dítě a postaví je 
doprostřed učedníků, doprostřed, na nejdůležitější místo (srov. v. 36). Dítě v evangeliu 
nesymbolizuje ani tak nevinnost, jako spíše maličkost. Protože malé děti jsou závislé na druhých, 
na dospělých, potřebují přijímat. Ježíš toto dítě objímá a říká, že kdo přijímá maličkého, dítě, 
přijímá jeho (srov. v. 37). Jde především o to, komu sloužit: těm, kteří potřebují přijímat  
a nemají, co dávat zpět. Sloužte těm, kteří potřebují přijímat a nemají, co dávat zpět. Když 
přijímáme ty, kteří jsou na okraji, zanedbaní, přijímáme Ježíše, protože on je tam. A v maličkém, 
v chudém člověku, kterému sloužíme, přijímáme Boží něžnou náruč i my. 

Drazí bratři a sestry, tázáni evangeliem, ptejme se sami sebe: zajímám se já, který 
následuji Ježíše, o ty, kteří jsou nejvíce opomíjeni? Nebo, podobně jako učedníci tehdy, hledám 
osobní uspokojení? Chápu život jako soutěž, ve které si chci udělat místo pro sebe na úkor 
druhých, nebo věřím, že vyniknout znamená sloužit? A konkrétně: věnuji čas nějaké 
"maličkosti", člověku, který nemá prostředky na to, aby mi to oplatil? Mám se starat o někoho, 
kdo mi to nemůže vrátit, nebo jen o své příbuzné a přátele? To jsou otázky, které si můžeme 
klást. 

Kéž nám Panna Maria, pokorná služebnice Páně, pomůže pochopit, že služba nás 
nezmenšuje, ale naopak nás činí rostoucími. A že větší radost je z dávání než z přijímání (srov. 
Sk 20,35). 

 


