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

 Liběšický 

Poutníček 
roč.21, č.42 16.10. 2022 
16.10.  Ne   29. neděle v mezidobí 

Mše sv. v 10.00 v Liběšicích,  
v 15.00 v Domoušicíh, v 17.00 v Hřivicích 

17.10.  Po památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 

18.10.  Út   svátek sv. Lukáše, evangelisty 
Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci, v 15.00 v Liběšovicích 
v 17.00 v Libořicích – Milion dětí se modlí růženec  

– růžencová pobožnost k Panně Marii s dětmi  

19.10. St            památka sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese, kněží a druhů, mučedníků 
             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 

20.10.  Čt   památka bl. Jakuba Kerna, kněze, premonstráta 
  Mše sv. v 8.00 v Liběšicích 

21.10.  Pá   památka sv. Voršily a jejích družek, mučednic a památka bl. Karla Rakouského 
   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 na faře v Liběšicích 

22.10.  So  památka sv. Jana Pavla II., papeže 
Kapitula premonstrátských terciářů na Strahově,     
od 10.00 misijní Poutníčkův klub pro děti s vyráběním výrobků pro misijní neděli, 
v 18.00 misijní most modlitby v kostele v Liběšicích – modlitba růžence za misie 
v 18.30 mše sv. v Liběšicích – s nedělní platností – misijní neděle  

23.10.  Ne   30. neděle v mezidobí – MISIJNÍ NEDĚLE 
Mše sv. v 10.00 v Liběšicích,  

v 15.00 v Horní Polici – mše svatá za účasti Mons. Jana Graubnera,  
arcibiskupa pražského a primase českého  
na poděkování za 2. etapu oprav poutního areálu 

____________________________________________________________ 

 V neděli 23. října prožijeme Misijní neděli, při které se koná tradiční sbírka na 
misie.  Je důležité abychom nezapomínali na podstatně chudší obyvatele naší planety. 
Sbírka na misie pomáhá udržet v chodu celou řadu misijních projektů v těch 
nejchudších zemích světa, kam se většina z nás nejspíše nikdy nedostane. Žije tam ale 
plno lidí, kteří milují Krista možná více, než my Evropané a často jsou ochotni přinášet 
daleko větší oběti i v tom, co se tady u nás už nikomu nechce. Kéž máme otevřená 
srdce a prožijeme misiní neděli naplno.  

 Kdo má zájem se ještě připojit k pouti do Horní Police, ozvěte se na liběšickou faru.  

Poutníčkova 

příloha  
roč.21, č.42 

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

Misijní most modlitby 2022 

MISIJNÍ MOST MODLITBY je aktivitou Papežských 
misijních děl spojenou s oslavou Světového dne misií – Misijní 
nedělí. I v letošním roce jsme zváni k této aktivitě v sobotu 
22. 10. 2022 večer, ideálně v 18 hodin. 

Na tento úmysl můžeme věnovat modlitbu růžence 
nebo jakoukoliv jinou modlitbu za misie, stejně tak své 
utrpení, skutky lásky nebo čas osobní modlitby. Radost ze 
spojení s Bohem tak předáme do mnoha potřebných míst světa. 
Také papež František vybízí celý svět k modlitbě za misie. 

Ve svých modlitbách mysleme na misionáře, pronásledované, chudé, trpící, 
opuštěné, zneužívané, nemocné, hladové, strádající nedostatkem lásky…, zahrnout 
můžeme také prosby za šíření evangelia po celém světě či za dar víry. 

Misijní činnost každého křesťana je odpovědí na trvalý Ježíšův příkaz: „Jděte 
do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu.“ (Mk 16,15) Letos uběhne 103 
let od vydání apoštolského listu Maximum illud, kterým chtěl dát tehdejší papež 
Benedikt XV. po zničujícím světovém konfliktu nový impuls misijnímu úkolu hlásat 
evangelium. V listu zdůrazňuje, že jediným motivem misijní činnosti má být 
poselství a láska Pána Ježíše, šířené svatostí vlastního života a dobrými skutky. 
Papež František klade opět důraz na tento úkol, který byl církvi a všem pokřtěným 
svěřen. Podobně o tom píše svatý Pavel – jako o úkolu, před kterým on sám nemůže 
utéct, protože ho láska ke Kristu nutí, aby druhým evangelium hlásal.  Misie můžete 
podpořit při letošní misijní sbírce o nastávající neděli a také nákupem výrobků při 
misijním jarmarku po mši svaté v liběšickém poutním kostele. 

“Svěřme misijní poslání církve Panně Marii, naší Matce. Ona, spojena se svým 

Synem již od počátku vtělení, se vydává na cestu, aby se stala součástí Ježíšova poslání, 

které se u paty kříže stává i jejím posláním: jako Matka církve bude skrze Ducha a víru 

dávat život novým synům.” (z Poselství papeže Františka ke Světovému dni misií) 
 
     

       Sbírka na misie       

      Misijní neděle 23. října 2022 

          Připojte se k dobrému dílu       www.missio.cz  


