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3.10.  Ne   27. neděle v mezidobí  
              Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,  

       v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích  

4.10. Po památka sv. Františka z Assisi 

5.10.  Út       památka sv. Faustýny Kowalské, panny, apoštolky Božího Milosrdenství 
Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci – pro klienty domova 

6.10. St            památka sv. Bruna, kněze 

             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 

7.10.  Čt   památka Panny Marie Růžencové 
Mše sv. v 15.00 v Liběšovicích 
             v 18.30 v Liběšicích, v 18.00 společná modlitba růžence 

8.10.  Pá   pátek 27. 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 

9.10.  So  sobotní památka Panny Marie 
  Diecézní fotbalový turnaj v Litoměřicích 

ve 14.00 žehnání motorkářům u kaple sv. Anny v Bezděkově, 
   modlitba za zemřelé motorkáře 

Mše sv. v 18.00 v Liběšicích – s nedělní platností 

10.10.  Ne   28. neděle v mezidobí  
              Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,  

  v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Pnětlukách  
___________________________________________________________ 

 Začal měsíc Panny Marie, měsíc andělů strážných, měsíc misií. Třetí neděli 
v měsíci se koná Misijní neděle jako každý rok – o této neděli můžeme podpořit podle 
svých možností jak misie, tak misionáře – modlitbou a každoroční sbírkou na misie. 

 V sobotu 9. října v poledne se rozezní kostelní zvony u příležitosti světového dne 
hospiců a připomenou tak velké množství těch, kdo skrze tyto domy mohly odejít na 
věčnost i všechny, kdo o umírající pečují. 

 Zveme Vás ke spojení v denní modlitbě růžence – podobně jako v době vrcholící 
pandemie – každý den ve 20 hodin – domácí společná modlitba za svět, za všechna 
trápení současné doby, na všechny úmysly Panny Marie.  

Poutníčkova 

příloha 
roč.20, č.40 

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

Nechte ke mně přicházet maličké     (Papež František, 3.10.2021)  

V evangeliu dnešní liturgie vidíme poněkud neobvyklou Ježíšovu reakci: je rozhořčen. A co je 
nejpřekvapivější, jeho rozhořčení nevyvolávají farizeové, kteří ho zkoušejí otázkami o legálnosti rozvodu, 
ale jeho učedníci, kteří, aby ho ochránili před davem lidí, vynadají několika dětem, které byly přivedeny  
k Ježíši. Jinými slovy, Pán se nehněvá na ty, kdo se s ním hádají, ale na ty, kdo mu berou děti, aby ho 
zbavili břemene. Proč? To je dobrá otázka. Proč to Pán dělá? 

Vzpomínáme si - bylo to evangelium před dvěma nedělemi -, že Ježíš se gestem objetí dítěte 
ztotožnil s maličkými: učil, že právě maličkým, tedy těm, kteří jsou závislí na druhých, kteří jsou v nouzi  
a nemohou se odvděčit, se má sloužit jako prvním (srov. Mk 9,35-37). Ti, kdo hledají Boha, ho tam 
nacházejí, v maličkých, v potřebných: v potřebných nejen co se týče statků, ale potřebných péče, 
potřebných útěchy, jako jsou nemocní, ponížení, vězni, imigranti, zajatci. Tam je: v maličkých. Proto je 
Ježíš rozhořčen: každá urážka malého člověka, chudého člověka, dítěte, bezbranného člověka je urážkou 
jeho samého. 

Dnes Pán na toto učení navazuje a doplňuje je. A dodává: "Kdo nepřijme Boží království, jako ho 
přijímá dítě, nevejde do něj" (Mk 10,15). Zde je novinka: učedník musí nejen sloužit malým, ale také sám 
sebe uznat za malého. A poznává každý z nás, že je před Bohem malý? Přemýšlejme o tom, pomůže nám 
to. Poznání, že jsme malí, že potřebujeme spásu, je nezbytné pro přijetí Pána. Je to první krok k tomu, 
abychom se mu otevřeli. Často na to však zapomínáme. V prosperitě, v blahobytu máme iluzi, že jsme 
soběstační, že si vystačíme sami, že nepotřebujeme Boha. Bratři a sestry, je to klam, protože každý z nás je 
bytostí, která potřebuje pomoc, každý z nás je malý. Musíme hledat svou vlastní malost a rozpoznat ji.  
A tam najdeme Ježíše. 

V životě je poznání sebe sama jako malého výchozím bodem k tomu, aby se člověk stal velkým. 
Když se nad tím zamyslíme, rosteme ani ne tak díky úspěchům a věcem, které máme, ale především ve 
chvílích zápasu a křehkosti. Tam, v nouzi, dozráváme, tam otevíráme svá srdce Bohu, druhým, smyslu 
života. Otevíráme oči druhým, otevíráme oči, když jsme malí, skutečnému smyslu života. Když se cítíme 
malí tváří v tvář problému, malí tváří v tvář kříži, nemoci, když cítíme únavu a osamělost, nenechme se 
odradit. Maska povrchnosti padá a znovu se objevuje naše radikální křehkost: je to náš společný základ, náš 
poklad, protože u Boha není křehkost překážkou, ale příležitostí. A dobrá modlitba by mohla znít takto: 
"Pane, podívej se na mé slabosti"... a vyjmenuj je před ním. To je dobrý postoj před Bohem. 

Právě v křehkosti totiž objevujeme, jak moc se o nás Bůh stará. Dnešní evangelium říká, že Ježíš 
je velmi vlídný k maličkým: "vzal je do náruče, požehnal jim a vložil na ně ruce" (v. 16). Rozpory, situace, 
které odhalují naši křehkost, jsou příležitostí, privilegovanou příležitostí k zakoušení jeho lásky. Ti, kdo se 
vytrvale modlí, to dobře vědí: ve chvílích temnoty nebo osamění se Boží něha vůči nám stává - takříkajíc - 
ještě přítomnější. Když jsme malí, cítíme Boží něhu ještě více. Tato něha nám dává pokoj, tato něha nás 
nechává růst, protože Bůh k nám přistupuje svým vlastním způsobem, který je blízkostí, soucitem  
a vlídností. A když se cítíme nepatrní, tedy malí, ať už z jakéhokoli důvodu, Pán se k nám přibližuje, cítíme 
ho blíže. Dává nám pokoj, dává nám růst. V modlitbě nás Pán přidržuje u sebe jako otec své dítě. Tak se 
stáváme velkými: ne v iluzorním předstírání vlastní soběstačnosti - to nikoho velkým neudělá -, ale v síle, 
která spočívá v tom, že veškerou naději vkládáme do Otce. Stejně jako ti nejmenší. 

Prosme dnes Pannu Marii o velkou milost malosti: být dětmi, které důvěřují Otci a jsou si jisté, že 
se on o nás postará. 


