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8.1.  Ne   Slavnost Zjevení Páně ( TŘI KRÁLOVÉ )  
Mše svatá v 8.00 v Žatci – Svátek Křtu Páně,  

  v 10.00 v Liběšicích,  
  v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Pnětlukách 

pokračuje Tříkrálová sbírka na různých místech naší farnosti 

9.1.  Po   Svátek Křtu Páně   (končí doba vánoční) 
Mše sv. v 8.00 v Liběšicích  
začíná Tříkrálová sbírka na různých místech naší farnosti 

10.1.  Út   úterý 1. týdne v mezidobí 
Mše sv. v 8.00 Liběšicích 
pokračuje Tříkrálová sbírka na různých místech naší farnosti 

11.1.  St   středa 1. týdne v mezidobí 
             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 v Liběšicích    
pokračuje Tříkrálová sbírka na různých místech naší farnosti 

12.1.  Čt  čtvrtek 1. týdne v mezidobí 
               Mše sv. v 8.00 v Liběšicích 
 pokračuje Tříkrálová sbírka na různých místech naší farnosti 

13.1.  Pá   pátek 1. týdne v mezidobí – výročí Zjevení Panny Marie ve Filipově 
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  
pokračuje Tříkrálová sbírka na různých místech naší farnosti 

14.1.  So   památka sv. Gotfrída, řeholníka, premonstráta 
Mše sv. v 18.30 v Liběšicích 
pokračuje Tříkrálová sbírka na různých místech naší farnosti 

15.1.  Ne   2. neděle v mezidobí  
Mše svatá v 8.00 v Žatci,  

  v 10.00 v Liběšicích,  
  v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích, 

končí Tříkrálová sbírka na různých místech naší farnosti 
______________________________________________________________ 

 Od 1. do 15. ledna probíhá Tříkrálová sbírka 2023,  přispět můžete také on-line na webových 
stránkách www.trikralovasbirka.cz stačí kliknout na červené tlačítko „darovat online“ a zadat 
směrovací číslo Žatce 43801, pak bude Váš příspěvek přičten k Tříkrálové sbírce u nás.  

 V pátek 13. ledna ve 4 hodiny ráno se koná tradiční pouť do Filipova u Rumburka, kde se 
zjevila Panna Maria v roce 1866 a uzdravila nevyléčitelně nemocnou dívku Magdalenu Kade. 
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 Požehnání pro všechny farníky, přátele  

naší farnosti a dobrodince denně  

v 8:00, ve 12:00 a ve 20:00 

O darech Třech králů              (Papež František, 6.1.2023) 

Dnes, na slavnost Zjevení Páně, nám evangelium vypráví o mázích, kteří přišli do Betléma, 

otevřeli své truhly a nabídli Ježíši zlato, kadidlo a myrhu (srov. Mt 2,11). Tito mágové, mudrci  

z Východu jsou proslulí svými dary, ale když se zamyslíme nad jejich příběhem, mohli bychom říci, 

že především tři dary dostali, tři vzácné dary, které se týkají i nás. Dávají zlato, kadidlo a myrhu, ale 

jaké tři dary dostali?  

Prvním darem je dar výzvy. Mudrci ji nepocítili při čtení Písma ani při vidění andělů, ale pocítili 

ji při studiu hvězd. To nám říká něco důležitého: Bůh nás volá skrze naše největší touhy a přání. 

Mágové byli překvapeni a znepokojeni novostí hvězdy a vydali se směrem, který neznali. Tito 

vzdělaní a moudří lidé byli fascinováni spíše tím, co nevěděli, než tím, co už věděli. Měli v sobě 

otevřenost vůči tomu, co neznali. Cítili se povoláni jít dál, necítili se spokojeni s tím, že zůstávají na 

místě: ne, byli povoláni jít dál. A to je důležité i pro nás: jsme povoláni k tomu, abychom se 

nespokojili, abychom hledali Hospodina tím, že vystoupíme ze své zóny pohodlí, půjdeme k němu 

spolu s ostatními a ponoříme se do reality. Protože Bůh volá každý den, tady a dnes. Bůh nás volá, 

každého z nás, každý den, volá nás zde a volá nás dnes, volá nás v našem světě. 

Tři mágové nám však ukazují i druhý dar: rozlišování.  Když vidí, že hledají krále, vydají se do 

Jeruzaléma, aby si promluvili s králem Herodem, který však touží po moci a chce je využít  

k odstranění Mesiáše. Mágové však nejsou hlupáci, nenechají se Herodem oklamat. Umí rozlišovat 

mezi cílem cesty a pokušeními, která na cestě potkávají. Mohli tam zůstat, na Herodově dvoře, mít 

klid: ale ne, jdou dál. Opouštějí Herodův palác a na Boží pokyn se už tudy nevrátí, ale vrátí se jinou 

cestou (srov. v. 12). Jak je důležité, bratři a sestry, umět rozlišit cíl života od pokušení na cestě! Cíl 

života je jedna věc, pokušení na cestě je věc druhá. Je třeba umět se zříci toho, co je lákavé, ale vede 

na špatnou cestu, abychom pochopili a zvolili Boží cesty! Rozlišování je velký dar a nikdy se 

nesmíme unavit prosit o něj v modlitbě. Prosme o tuto milost! Pane, dej nám schopnost rozlišovat 

dobré od špatného, lepší od méně dobrého. 

Nakonec nám mudrci vyprávějí o třetím daru: o překvapení. Co najdou tito muži s vysokým 

společenským postavením po dlouhé cestě? Dítě s matkou (srov. v. 11): scéna jistě milá, ale nikoli 

ohromující! Nevidí anděly jako pastýři, ale setkávají se s Bohem v chudobě. Možná očekávali 

mocného a zázračného Mesiáše a našli dítě. Přesto si nemyslí, že by se mýlili, vědí, jak ho poznat. 

Přijímají Boží překvapení a prožívají setkání s ním v úžasu, klaní se mu: v malosti poznávají Boží 

tvář. Lidsky máme všichni sklon hledat velikost, ale je darem umět ji skutečně najít: umět najít 

velikost v malosti, kterou Bůh tak miluje. Protože tak se setkáváme s Hospodinem: v pokoře, v tichu, 

v klanění, v maličkých a v chudých. 

Bratři a sestry, všichni jsme povoláni - první dar je povolání - všichni jsme povoláni Ježíšem, 

všichni můžeme rozlišovat - to je druhý dar, rozlišování, rozlišování jeho přítomnosti, všichni 

můžeme zažívat jeho překvapení - třetí dar je překvapení. Dnes by bylo hezké vzpomenout si na tyto 

dary: na volání, rozlišování a překvapení, na tyto dary, které jsme již obdrželi: vzpomenout si na to, 

kdy jsme ve svém životě cítili Boží volání; nebo na to, kdy se nám možná po velkém úsilí podařilo 

rozeznat jeho hlas; nebo opět na nezapomenutelné překvapení, které nám dal a které nás zaujalo. Kéž 

nám Panna Maria pomůže nezapomínat na dary, které jsme dostali, a vážit si jich. 


