Poutníčkova

Liběšický

Poutníček

příloha

roč.21, č.37

11.9. 2022

11.9.

24. neděle v mezidobí
Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,
v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Pnětlukách

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

Ne

roč.21, č.37

12.9.

Po

památka Jména Panny Marie
v 17.00 pobožnost k Panně Marii v kostele v Liběšicích

13.9.

Út

památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Den kanonie v Milevsku
v 11.00 mše sv. v klášterním kostele v Milevsku
v 16.00 prezentace nejnovějších analýz milevské relikvie svatého hřebu
v 17.00 slavnostní nešpory s uctěním relikvie svatého hřebu

14.9.

St

15.9.
16.9.

Čt

svátek Povýšení svatého kříže
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
v 17.00 pobožnost ke svatému Kříži v kostele v Liběšicích
památka Panny Marie Bolestné
Mše sv. v 17.00 v Liběšicích

Pá
památka sv. Ludmily, 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,
po mši svaté rozhovory s biřmovanci

17.9.

So

památka sv. Hildegardy z Bingen, panny a učitelky církve
Mše sv. v 18.00 v Liběšicíc – s nedělní platností

18.9.

Ne

Slavnost udílení svátosti biřmování
Mše sv. v 11.00 v Liběšicích – hlavním celebrantem a udělovatelem svátosti
biřmování bude J.M. Michael Josef Pojezdný, emeritní opat strahovský
po slavnostní mši svaté následuje pohoštění pro všechny v areálu liběšické fary

Papež se modlí za Ukrajinu a Pákistán
(Papež František, 28.8.2022)

Promluva papeže Františka před polední modlitbou během návštěvy v L'Aquile.
Milí bratři a sestry!
Na závěr této slavnosti se obracíme k Panně Marii s modlitbou Anděl Páně.
Nejprve bych však rád pozdravil všechny, kteří se zúčastnili, včetně těch, kteří
tak museli učinit na dálku, doma nebo v nemocnici či ve vězení. Děkuji civilním
orgánům za jejich přítomnost a organizační úsilí. Upřímně děkuji kardinálu
arcibiskupovi a ostatním biskupům, kněžím, zasvěceným ženám a mužům, rodinám,
sboru a všem dobrovolníkům, stejně jako policii a civilní obraně.
Na tomto místě, které postihla těžká katastrofa, chci ujistit pákistánský lid
postižený katastrofálními povodněmi o své soustrasti. Modlím se za mnoho obětí,
zraněných a vysídlených a za rychlou a velkorysou mezinárodní solidaritu.
A nyní se obracíme k Panně Marii, aby, jak jsem řekl na konci homilie, dosáhla
odpuštění a míru pro celý svět. Modleme se za ukrajinský lid a za všechny národy trpící
válkami. Kéž Bůh míru oživí v srdcích vůdců národů lidský a křesťanský smysl pro
milosrdenství. Maria, Matko milosrdenství a Královno míru, oroduj za nás!

Slavnost udílení svátosti biřmování
s J.M. Michaelem Josefem Pojezdným, O.Praem.,
emeritním opatem strahovským

____________________________________________________________





Srdečně Vás zveme na slavnost udílení svátosti biřmování v naší farnosti, která
se koná v neděli 18. září v 11.00. Svátost biřmování udělí našich biřmovancům
J. M. Michael Josef Pojezdný, emeritní opat strahovský. Po slavnosti následuje
pozvání ke společnému posezení s občerstvením v areálu liběšické fary.
Srdečně také zveme všechny koledníky Tříkrálové sbírky na společné setkání,
tradičně zvané Setkání králů, které se bude konat v areálu liběšické fary
o slavnosti svatého Václava ve středu 28. září od 14-ti hodin. Můžete se těšit
také na setkání s kouzelníkem a zábavu s pohoštěním.

www.libesice.com

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

Neděle 18. září 2022 v 11.00
po slavnosti následuje pohoštění
v areálu liběšické fary

