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16.1.  Ne   Svátek křtu Páně 

 Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,  
   v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích 

končí Tříkrálová sbírka  

17.1. Po   památka sv. Antonína, opata 

18.1.  Út   památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 
Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci, 
              v 17.00 v Liběšicích 

19.1.  St   středa 2. 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   

20.1.  Čt  památka sv. Fabiána a Šebestiána, mučedníků 

21.1.  Pá   památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice 
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  

22.1.  So   sobotní památka Panny Marie 
v 10.00 v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích  
              – Setkání farních koordinátorů synodálního procesu v litoměřické diecézi 

Mše sv. ve 14.00 v Žiželicích, 
              v 18.00 v Liběšicích – s nedělní platností  

23.1.  Ne   3. neděle v mezidobí – Neděle Božího Slova 
Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,  

  v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích 
______________________________________________________________ 

 Příští neděli (3. v mezidobí) vyhlásil papež František jako Neděli Božího Slova, 

která má být věnována slavení, šíření a kontemplaci Božího Slova. O této neděli se 

také koná sbírka na biblický apoštolát – šíření Božího Slova. 

 V úterý 18. ledna začíná každoroční týden modliteb za jednotu křesťanů, který 

končí svátkem Obrácení svatého apoštola Pavla, 25. ledna. Je to týden plný 

modliteb na tyto důležité úmysly a také mnoha setkávání, které ale v letošním roce 

opět ovlivňuje a omezuje probíhající covidová pandemie. 

 Letošní Tříkrálová sbírka 2022 oficiálně v neděli 16. ledna končí. Do konce 

ledna ale můžete on-line přispívat na náš projektový účet Tříkrálové sbírky číslo 

2 8 0 1 5 2 2 5 6 1  / 2010, variabilní symbol 777428. V následujícím týdnu pak 

proběhne sčítání Tříkrálových pokladniček. 
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 Požehnání pro všechny farníky, přátele  

naší farnosti a dobrodince denně v 8:00,  

ve 12:00 a ve 20:00 

Ježíšem nabízená radost není nikdy naředěná    (Papež František, 16.1.2022) 

Evangelium dnešní liturgie vypráví o svatební hostině v Káně, kde Ježíš proměnil vodu ve víno  

k radosti ženicha a nevěsty. A končí takto: "To byl začátek znamení, která Ježíš konal; zjevil svou 

slávu a jeho učedníci v něj uvěřili" (J 2,11). Všimněme si, že evangelista Jan nemluví o zázraku, tedy 

o mocné a mimořádné události, která vyvolává údiv. Píše, že v Káně se stalo znamení, které vzbudilo 

víru učedníků. Můžeme si tedy položit otázku: Co je podle evangelia "znamení"? 

Znamení je signálem, který zjevuje Boží lásku, to znamená, že neupozorňuje na sílu daného 

projevu, ale na lásku, která jej vyvolala. Učí nás něco o Boží lásce, která je vždy blízká, něžná  

a soucitná. První znamení se objeví, když dva novomanželé prožívají potíže v nejdůležitější den svého 

života. Uprostřed hostiny zmizí podstatný prvek oslavy, víno, a hrozí, že radost vyprchá pod náporem 

kritiky a nespokojenosti hostů. Představte si, jak může svatební hostina pokračovat pouze s vodou, je 

to hrozné, nevěsta a ženich udělají hrozný dojem! 

Je to Panna Maria, která si problému všimne a nenápadně na něj Ježíše upozorní. A ten zasahuje 

bez hluku, aniž by to takřka dal najevo. Vše se odehrává v ústraní, vše se odehrává "v zákulisí": Ježíš 

říká služebníkům, aby naplnili nádoby vodou, z níž se stane víno. Takto jedná Bůh, s blízkostí  

a diskrétností. Ježíšovi učedníci to vidí: vidí, že díky němu se svatební hostina stala ještě krásnější.  

A také vidí Ježíšův způsob jednání, jeho službu ve skrytosti – takový je Ježíš: pomáhá nám, slouží 

nám ve skrytosti, v tomto okamžiku, takže pochvaly za dobré víno pak směřují k ženichovi, nikdo si 

toho nevšimne, jen služebníci. Tak se v nich začíná rozvíjet zárodek víry, to znamená, že věří, že v 

Ježíši je přítomen Bůh, Boží láska. 

Je krásné pomyslet na to, že první znamení, které Ježíš vykoná, není mimořádné uzdravení nebo 

zázrak v jeruzalémském chrámu, ale gesto, které vychází vstříc prosté a konkrétní potřebě obyčejných 

lidí, gesto domácí, gesto, řekněme zázrak po špičkách, diskrétní, tiché. Je připraven nám pomoci, 

pozvednout nás. A tak, pokud jsme pozorní k těmto "znamením", jsme získáni jeho láskou a stáváme 

se jeho učedníky. 

Znamení v Káně má však ještě jeden charakteristický rys. Obecně platí, že víno, které se 

podávalo na konci hostiny, bylo nejméně dobré, a tak se to dělá i dnes. V té chvíli lidé nerozlišují 

mezi dobrým a zředěným vínem. Ježíš se naopak postará o to, aby hostina skončila tím nejlepším 

vínem. Symbolicky nám to říká, že Bůh pro nás chce to nejlepší, chce, abychom byli šťastní. Neklade 

nám žádné meze a nežádá od nás žádný závazek. V Ježíšově znamení není místo pro postranní 

úmysly, pro požadavky na ty novomanžele. Ne, radost, kterou Ježíš zanechává v našich srdcích, je 

plná a nesobecká radost. Nikdy to není rozředěná radost, ne! 

Proto navrhuji cvičení, které nám může být velmi prospěšné. Zkusme dnes zapátrat ve svých 

vzpomínkách a hledat znamení, která Pán vykonal v mém životě – každý řekněme: Jaká znamení 

vykonal Pán v mém životě? Jaký náznak jeho přítomnosti? Znamení, kterými nám dával najevo, že 

nás miluje; vzpomeňme si na onu těžkou chvíli, kdy mi Bůh dal zakusit svou lásku... A ptejme se 

sami sebe: jakými nenápadnými a promyšlenými znameními mi dal pocítit svou něhu? Kdy jsem cítil, 

že je mi Pán nejblíže, kdy jsem nejvíce pociťoval jeho něhu a soucit? Každý z nás má ve své historii 

takové chvíle. Pojďme a hledejme tato znamení, vzpomeňme si. Kde jsem objevil jeho blízkost? Kde 

se v mém srdci vzala ta velká radost? Prožijme znovu chvíle, kdy jsme zažili jeho přítomnost  

a Mariinu přímluvu. Kéž nám ona, Matka, která je stejně jako v Káně vždy pozorná, pomůže vážit si 

Božích znamení v našem životě. 


