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20.11.

Slavnost Ježíše Krista Krále
Mše sv. v 10.00 v Liběšicích,
v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích

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

21.11.

Ne

Po

22.11.

Út

23.11.

St

24.11.

Čt

roč.21, č.46

památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Mše sv. v 7.00 v Liběšicích
památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci
Red Wednesday – Červená středa
památka sv. Klementa I., papeže
Adorační den za nová povolání a za rodiny
celodenní tichá adorace před Nejsvětější svátostí v kapli Božího Milosrdenství
Mše sv. v 8.00 a v 17.00 v Liběšicích
(u příležitosti Červené středy kostel v Liběšicích nasvícen na červeno)
památka sv. Ondřeje Dūng-Ląca, kněze a druhů, mučedníků
Mše sv. v 8.00 v Liběšicích

25.11. Pá
památka sv. Kateřiny Alexandrijské, 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,
od 16.00 Poutníčkův klub pro děti na faře v Liběšicích
v 16.30 požehnání vánočního stromu na návsi v Liběšicích
26.11.

So

sobotní památka Panny Marie
od 13.00 adventní tvoření na faře v Liběšicích
v 17.00 požehnání vánočního stromu na návsi ve Velké Černoci
Mše sv. v 15.00 v Domoušicích – s nedělní platností,
v 18.30 v Liběšicích – s nedělní platností,
od 18.00 modlitba růžence za mír ve světě

27.11.

Ne

1. neděle adventní – žehnání adventních věnců
Mše sv. v 8.30 v Postoloprtech, v 10.00 v Liběšicích,
v 15.00 požehnání vánočního stromu na návsi v Tuchořicích
v 18.00 požehnání vánočního stromu v Žatci na náměstí Svobody

___________________________________________________

 Ve středu 23. listopadu je opět Červená středa. Připomeneme si pronásledování
křesťanů po celém světě, kterých je přibližně 200 milionů. Na připomínku tohoto
dne se rozsvítí opět náš liběšický kostel na celou noc do červena. Každý se může
na tyto úmysly pomodlit a zapálit v okně červenou svíčku.
 Na první neděli adventní si můžete přinést do kostela k požehnání adventní věnce
a také jste srdečně zváni k rozsvícení vánočních stromů a jejich požehnání.

www.libesice.com

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

Budování bratrství v době "Hladu po míru", od Ukrajiny po Gazu
(Papež František, 20.11.2022)

Při modlitbě Anděl Páně v katedrále v Asti se papež František vrací k dramatu válek,
zejména k sužované Ukrajině a k obětem požáru mezi uprchlíky v Gaze. Zvláště mladé lidi, kteří
na slavnost Krista Krále slaví Světový den mládeže, žádá, aby nebyli otroky mobilních telefonů,
nebyli konformisty, ale průkopníky a budovali bratrská společenství.
Naše doba zažívá hlad po míru: proto papež při modlitbě Anděl Páně, kterou pronesl
v katedrále v Asti na závěr mše svaté, vyzval všechny, aby se stali budovateli bratrství, přičemž
zvlášť myslel na mladé lidi, kteří o dnešní slavnosti Krista Krále slaví Světový den mládeže,
a kterých bylo na slavnosti přítomno více než sto, a to z různých oblastí diecéze.
Myšlenky na Ukrajinu
Dále se modlil za sužovanou Ukrajinu a za oběti požáru v uprchlickém táboře v Gaze.
“Prožíváme hlad po míru, myslíme na tolik míst ve světě postižených válkou, zejména
na umučenou Ukrajinu. Dejme se do práce a pokračujme v modlitbách za mír!”
Smutek za oběti v Gaze
“Modleme se také za rodiny obětí vážného požáru, ke kterému došlo v minulých
dnech v uprchlickém táboře v palestinské Gaze, kde zemřelo i několik dětí. Kéž Pán přijme v
nebi ty, kdo přišli o život, a potěší obyvatele, kteří byli tolik zkoušeni dlouholetým konfliktem.”
František připomněl téma, které dnes navrhl k rozjímání pro tento den, ale které bude
také tématem příštích Světových dnů mládeže, které se budou konat v roce 2023 v portugalském
Lisabonu, a obnovil pozvání k účasti. Tématem je "Maria vstala a spěchala" a papež se svěřil:
"Rád vzpomínám na Pannu Marii, která spěchala, opravdu spěchala, spěchala
a mnohokrát jsem ji prosil, Pannu Marii: "Ale pospěš si a vyřeš tento problém!"
Panna Maria to dělala, když byla mladá, dodává a vysvětluje:
“Říká nám, že tajemství, jak zůstat mladý, spočívá v těchto dvou slovesech: vstát a jít.
Vstaňte a jděte: nezůstávejte na místě a nemyslete na sebe, nepromarněte svůj život honbou za
pohodlím nebo poslední módou, ale zamiřte vzhůru, vydejte se na cestu, vyjděte ze svého
strachu, abyste natáhli ruku k potřebným.”
Skutečná průbojnost
Z toho plyne i důrazná výzva pro mladé lidi:
“A dnes potřebujeme mladé lidi, kteří jsou skutečně "transgresivní", ne konformní,
kteří nejsou otroky mobilního telefonu, ale mění svět jako Maria, přinášejí Ježíše druhým,
starají se o druhé, budují bratrská společenství s druhými, uskutečňují sny o míru!”
Modlitba k Panně Marii Královně míru
“Nyní vzývejme Královnu míru, Pannu Marii, které je zasvěcena tato krásná
katedrála. Svěřuji jí vaše rodiny, nemocné a každého z vás se starostmi a dobrými úmysly,
které nosíte ve svých srdcích.”

