Poutníčkova

Liběšický

Poutníček

příloha

roč.21, č.44

30.10. 2022

30.10.

Ne

Slavnost Výročí posvěcení kostela
Mše sv. v 10.00 v Liběšicích, v 15.00 v Domoušicích

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

31.10.

Po

památka sv. Wolfganga, biskupa

1.11.

Út

slavnost Všech svatých
Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci,
v 17.00 v Želči, v 16.30 modlitba na hřbitově v Želči
v 19.00 v Liběšicích

2.11.

St

3.11.

Čt

4.11.

5.11.

6.11.

roč.21, č.44

vzpomínka na všechny věrné zemřelé („dušičky“)
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 v Liběšicích,
v 19.00 v Liběšicích,
v 16.30 modlitba na hřbitově v Liběšicích,
památka sv. Martina de Porres, řeholníka
Mše sv. v 15.00 v Liběšovicích,
v 17.00 v Libořicích
ve 14.30 modlitba na hřbitově v Liběšovicích,
v 16.30 modlitba na hřbitově v Libořicích

Pá
památka sv. Karla Boromejského, biskupa
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 na faře v Liběšicích
v 16.30 modlitba na hřbitově v Liběšicích
So

Ne

sobotní památka Panny Marie
v 10.00 mše sv. v Žiželicích, následuje modlitba na hřbitově v Hořeticích,
v 18.00 v kostele v Liběšicích – modlitba růžence za mír ve světě
v 18.30 mše sv. v Liběšicích – s nedělní platností
32. neděle v mezidobí
Mše sv. v 10.00 v Liběšicích,
v 15.00 v Domoušicích, ve 14.45 modlitba na hřbitově v Domoušicích
v 17.00 v Hřivicích, v 16.30 modlitba na hřbitově v Hřivicích

______________________________________________________________



Obvyklá mše svatá poslední neděli v měsíci ve Velké Černoci se nekoná kvůli
probíhajícím opravám na kostele. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.



Nastává „dušičkový týden“, kdy je možné každý den získávat plnomocné odpustky pro
duše v očistci za obvyklých podmínek. Více v dnešní příloze a na www.libesice.com.

www.libesice.com

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

Zamyšlení nad blížící se památkou zesnulých (dušičkami)
„Dvojí láska založila dvojí město: sebeláska vedoucí až k pohrdnutí Boha založila město temna
a otroctví, láska k Bohu vedoucí k pohrdání sebe vytvořila nebeské město světla
a svobody.“ (sv. Augustin)
Dnes a nejen dnes slyšíme prosebné volání z krajů očistcových. Církev trpící k nám spíná ruce
toužící po pomoci z očistcových muk. Hledí k nám a žádají pomoci, velmi touží po nebi, z něhož
jsou prozatím vyloučeni.
Svátek všech věrných zesnulých – dušičky – nás vybízí k účinné lásce a soucitu s trpícími
bratry, vlastně oni sami k nám volají… „Smilujte se nad námi, přátelé naši…“ Od pradávna
pamatovala církev na své zesnulé syny a dcery. A k horlivé pomoci nás pobízí i slova Páně:
„Jakou mírou budete měřit vy, takovou bude odměřeno vám.“ (Marek 4)
„Duše v očistci závisí bezmála více na zemi než na nebi… jejich osud spočívá spíše v rukou
našich, než v rukou Ježíšových… Pán chce, abychom je „spoluvykoupili“, ovšem za cenu Jeho
nejdrahocennější Krve, kterou nám do rukou klade. On je kdysi vykoupil z pekelných plamenů
a nám dává možnost vysvobodit je z plamenů očistcových. Chápeme tuto svou moc…?
Věnujeme-li jim odpustky, získáme tím mnoho i pro sebe.


Měníme dostiučinění v zásluhy a tím zvětšujeme svou věčnou oslavu v nebi, což je větší
dobro než zkrácení vlastních očistcových muk.



Osvědčujeme čistou lásku k Pánu, hledajíce víc, co se líbí Jemu, než co prospívá nám.



„Zavazujeme“ si vysvobozené k vděčnosti, tím zajišťujeme vlastní spásu.



Získané odpustky by ležely dlouhá léta ladem, zatímco věnované „těmto potřebným“
dojdou okamžitého upotřebení.



Konečně když získáváme takto větší množství milostí, dospějeme rychleji a výše
v dokonalosti a uchráníme se hříchů, pro které bychom museli sami déle v očistci pykat.“
(Frederick Wiliam Faber)

Co je třeba splnit pro získání plnomocných odpustků pro duše zemřelých:
1. Zpověď (svátost smíření).
2. Svaté přijímání.
3. Modlitba na úmysl Svatého Otce.
4. 1. a 2. listopadu:
při návštěvě kteréhokoli kostela se pomodlit Otčenáš a Věřím v Boha
od 3. do 8. listopadu:
při návštěvě hřbitova se pomodlit za zesnulé jakoukoli modlitbu
(např. Otčenáš, Zdrávas Maria, Věřím v Boha, odpočinutí věčné…)
5. Nemít zalíbení v žádném, ani v lehkém hříchu.

