Poutníčkova

Liběšický

Poutníček

příloha

roč.21, č.30

24.7. 2022

24.7.

17. neděle v mezidobí
Mše svatá v 10.00 v Liběšicích, v 15.00 v Domoušicích,
v 17.00 svatojakubská poutní mše sv. v Hřivicích

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

Ne

roč.21, č.30

25.7.

Po

svátek sv. Jakuba, apoštola

26.7.

Út

památka sv. Jáchymy a Anny, rodičů Panny Marie
Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci

27.7.

St

28.7.

Čt

29.7.

památka sv. Gorazda a druhů
Adorační den za nová povolání a za rodiny
celodenní tichá adorace před Nejsvětější svátostí v kapli Božího Milosrdenství
Mše sv. v 8.00 v Liběšicích
čtvrtek 17. týdne v mezidobí
Mše sv. v 8.00 v Liběšicích

Pá
památka sv. Marty, Marie a Lazara
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 v Liběšicích
ve 12.00 mše sv. v Liběšicích pro poutníky odjíždějící na festival mládeže
ve 13.30 odjezd poutníků na Mezinárodní festival mládeže v Medžugorji z Liběšic

30.7.

So

sobotní památka Panny Marie
v 17.00 Svatoanenská poutní mše sv. na Líčkově
u kapličky sv. Anny před domem čp. 127

31.7.

Ne

18. 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

____________________________________________________________

 V neděli 24. července v 17.00 je tradiční poutní mše svatá ke cti svatého Jakuba
v kostele v Hřivicích. A v sobotu 30. července od 17.00 Vás srdečně zveme také
na tradiční Svatoanenskou poutní mši svatou na Líčkov. Z technických důvodů
se nemůže konat na zámeckém nádvoří jako v minulých letech, ale proběhne
u nově požehnané kapličky svaté Anny před domem čp.127 na Líčkově.

MUSICA DA CHIESA opět v Liběšicích
koncert historických hudebních nástrojů
pátek 19. srpna 2022 v 18.00
www.libesice.com

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

Léto je vhodné pro rozjímavou četbu evangelia
(Papež František, 17.7.2022)
Evangelium této nedělní liturgie nám předkládá živoucí domácí obraz Marty a Marie, dvou
sester, které nabízejí Ježíši pohostinství ve svém domě (srov. Lk 10,38-42). Marta se ihned pustí
do vítání hostů, zatímco Marie sedí u Ježíšových nohou a naslouchá mu. Marta se pak obrací na
Mistra a žádá ho, aby řekl Marii, aby jí pomohla. Martina stížnost se nezdá být nemístná, ba
dokonce máme pocit, že s ní souhlasíme. Ježíš jí však odpovídá: "Marto, Marto, ty se trápíš
a staráš o mnoho věcí, ale je třeba jen jedné. Maria si vyvolila to lepší, co jí nebude odňato" (Lk
10,41-42). Je to překvapivá odpověď. Ježíš však mnohokrát převrací náš způsob myšlení. Ptejme
se, proč Pán, ačkoli oceňuje velkorysou starostlivost Marty, říká, že Mariin postoj je lepší.
Zdá se, že Martina "filozofie" zní: povinnost na prvním místě, potěšení na druhém.
Pohostinnost se totiž neskládá z krásných slov, ale vyžaduje, aby člověk přiložil ruku k dílu, aby
udělal vše pro to, aby se host cítil vítaný. To Ježíš velmi dobře ví. A skutečně uznává Martino
odhodlání. Chce však, aby pochopila, že existuje nový řád priorit, odlišný od toho, kterým se do
té doby řídila. Marie si uvědomila, že existuje "lepší stránka", která má být na prvním místě.
Všechno ostatní přichází jako voda tekoucí z pramene. A tak se ptejme: co je to ten "lepší díl"?
Je to naslouchání Ježíšovým slovům. Evangelium říká: "Maria seděla u Pánových nohou
a naslouchala jeho slovu" (v. 39). Všimněte si: neposlouchala ve stoje a nedělala u toho něco
jiného, ale seděla u Ježíšových nohou. Pochopila, že není hostem jako ostatní. Na první pohled
se zdá, že přišel přijímat, protože potřebuje jídlo a přístřeší, ale ve skutečnosti nám Mistr přišel
dát sám sebe skrze své slovo.
ežíšovo slovo není abstraktní, je to učení, které se dotýká života a utváří ho, mění ho,
osvobozuje ho od otupělosti zla, uspokojuje a vlévá radost, která nepomíjí: Ježíšovo slovo je tou
nejlepší částí, tou částí, kterou si vybrala Maria. Proto ji dává na první místo: zastaví se
a naslouchá. Zbytek přijde později. To nic neubírá na hodnotě praktického nasazení, ale nemá
předcházet naslouchání Ježíšovu slovu, nýbrž z něj musí vycházet, musí být oživováno jeho
Duchem. V opačném případě se redukuje na povyk a rozčilování se nad mnoha věcmi, redukuje
se na sterilní aktivismus.
Bratři a sestry, využijme tento prázdninový čas k tomu, abychom se zastavili
a naslouchali Ježíši. Dnes je stále obtížnější najít volné chvíle k meditaci. Pro mnoho lidí je
pracovní rytmus frenetický a únavný. Letní období může být také cenné pro otevření evangelia
a jeho pomalou četbu, beze spěchu, každý den jeden krok, jeden malý úryvek evangelia. To nás
přivádí k Ježíšově dynamice. Nechme se těmito stránkami zpytovat a ptejme se sami sebe, jak se
daří našemu životu, mému životu, zda je v souladu s tím, co říká Ježíš, nebo ne. Ptejme se
především sami sebe: když začínám svůj den, vrhám se bezhlavě do věcí, které mám udělat,
nebo nejprve hledám inspiraci v Božím slově? Někdy začínáme své dny automaticky, děláme
věci... jako slepice. Ne. Svůj den musíme začít nejprve pohledem na Pána, krátce se zastavit
u jeho slova, ale ať je to inspirace pro celý den. Vyjdeme-li ráno z domu s myšlenkou na
Ježíšovo slovo, den jistě získá tón poznamenaný tímto slovem, které má moc řídit naše jednání
podle toho, co chce Pán.
Kéž nás Panna Maria naučí vybírat si tu nejlepší část, která nám nikdy nebude odňata.

