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29.1.  Ne   4. neděle v mezidobí 

Mše svatá v 8.00 v Žatci, v 10.00 v Liběšicích,  
  v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 ve Velké Černoci 

30.1. Po  pondělí 4. týdne v mezidobí 
  v 8.00 požehnání místního obchodu Coop v Liběšicích po rekonstrukci 

31.1.  Út   památka sv. Jana Boska, kněze 
Mše sv. v 8.00 v Liběšicích 

1.2.  St   středa 4. 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 Liběšich 

2.2.  Čt  svátek Uvedení Páně do chrámu 
  od 9.00 vikariátní konference v Lounech 

Mše sv. v 18.00 v Žatci s požehnáním hromniček 

3.2.  Pá   památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka  ( 1. pátek v měsíci ) 
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 
odpoledne výlet pro děti s Poutníčkovým klubem 

2.2.  So   sobotní památka Panny Marie  ( 1. sobota v měsíci ) 
v 10.00 setkání řeholníků a zasvěcených osob s biskupem Janem  
             v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích 

v 9.00 mariánské večeřadlo v Liběšicích  
(modlitba růžence, zásvětná modlitba)  
Mše sv. v 9.30 v Liběšicích, ve 14.00 v Žiželicích 

3.2.  Ne   Slavnost Uvedení Páně do chrámu  (Hromnice) 
Mše svatá v 8.00 v Žatci (5. neděle v mezidobí), v 10.00 v Liběšicích,  

  v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Hřivicích 
______________________________________________________________ 

 O příští neděli se žehnají svíčky „hromničky“, které si můžete přinést a které nám 
připomínají důležitost Božího požehnání a ochrany pro naše domovy. Svíce se 
budou žehnat také ve čtvrtek při mši svaté v Žatci. Také si můžete nechat požehnat 
chléb pro zvířátka na přímluvu sv. Agáty.  

 Letošní Tříkrálová sbírka byla opět rekordní. Celkem naši koledníci vybrali 
společně 510.446,- Kč. Všem patří veliké poděkování jménem potřebných. 

 A v modlitbě pamatujme na nově zvoleného prezidenta, aby tak mohl naplnit svoje 
poslání a byl dobrým představitelem naší země a dokázal lidi posilovat. 
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 Požehnání pro všechny farníky, přátele  
naší farnosti a dobrodince denně  

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

Co opustit a kam jít?        (Papež František, 22.1.2023) 

Dnešní evangelium (Mt 4,12-23) vypráví o povolání prvních učedníků, kteří u Galilejského jezera 
všechno opustili, aby následovali Ježíše. Někteří z nich se s ním již setkali díky Janu Křtiteli a Bůh do nich 
zasel semínko víry (srov. J 1,35-39). A nyní se vrací, Ježíš se vrací, aby je hledal tam, kde žijí a pracují. 
Bůh nás vždy hledá. Hospodin se k nám vždy přibližuje. Vždy.  A tentokrát se na ně obrací s přímou 
výzvou: "Pojďte za mnou!" (Mt 4,19). A oni "hned nechali sítě a šli za ním" (v. 20). Zastavme se u této 
scény: je to okamžik rozhodujícího setkání s Ježíšem, který si budou pamatovat po zbytek života a který 
vstoupil do evangelia. Od té chvíle následují Ježíše, a aby ho mohli následovat, něco opouštějí. 

Opusťte, abyste mohli následovat. A s Ježíšem je to vždycky tak. Člověk tak nějak začíná cítit jeho 
úchvatnost, snad díky ostatním. Pak se poznání může stát osobnějším a zažehnout světlo v srdci. Stane se  
z toho něco krásného, o co se můžete podělit: "Víte, ten úryvek z evangelia mě zasáhl, ta zkušenost služby 
se mě dotkla": něco, co se takto dotkne vašeho srdce. A tak to museli udělat i první učedníci (srov. J 1,40-
42). Ale dříve či později přijde chvíle, kdy je třeba odejít a následovat ho (srov. Lk 11,27-28). A tam je 
třeba se rozhodnout: opustím některé jistoty a vydám se vstříc novému dobrodružství, nebo zůstanu tam, 
kde jsem? Je to rozhodující okamžik pro každého křesťana, protože zde jde o smysl všeho ostatního. 
Setkání s Ježíšem: co mám dělat? Opustím například své sobectví a půjdu za ním, nebo zůstanu tam, kde 
jsem? Zde jde o všechno. Pokud člověk nenajde odvahu k tomu, aby se vydal na cestu, hrozí, že zůstane 
divákem své vlastní existence a bude žít svou víru polovičatě. 

Být s Ježíšem tedy vyžaduje odvahu něco opustit, vydat se na cestu. Co musíme nechat za sebou? 
Určitě naše neřesti, naše hříchy, které jsou jako kotvy, jež nás drží u břehu a brání nám vyplout na moře. 
Abychom mohli začít opouštět, je správné začít prosbou o odpuštění: odpuštění za věci, které nebyly dobré, 
ale tyto věci pak opouštím a jdu dál. Musíme však také opustit to, co nám brání žít naplno, například opustit 
takové věci, jako je strach, opustit sobecké kalkulace, opustit záruky, abychom zůstali v bezpečí, ale žili 
špatně. A je třeba se také vzdát času, který je promrhán na spoustu zbytečných věcí. Jak krásné je nechat to 
všechno za sebou, například prožívat únavné, ale naplňující riziko služby nebo věnovat se modlitbě, 
abychom rostli v přátelství s Bohem. Myslím také na mladou rodinu, která opouští klidný život, aby se 
otevřela nepředvídatelnému a krásnému dobrodružství mateřství a otcovství; člověk něco opouští, aby 
prožil toto krásné dobrodružství. Je to oběť, ale stačí jeden pohled na děti, abychom pochopili, že bylo 
správné opustit určitý rytmus pohodlí, abychom měli tuto radost. Je to krok navíc. Myslím například na 
některé profese, například na lékaře nebo zdravotníky, kteří se vzdali tolika volného času, aby se připravili 
a studovali, a nyní konají dobro tím, že věnují mnoho hodin ve dne i v noci, mnoho fyzické i duševní 
energie nemocným; myslím na pracovníky, kteří opouštějí své pohodlí, kteří opouštějí pohodlnost, aby 
přinesli domů chléb. Zkrátka, aby člověk naplnil svůj život, musí přijmout výzvu k opuštění. Přijmout 
výzvu k odchodu. A k tomu Ježíš zve každého z nás. 

A v této souvislosti vám jako obvykle zanechám několik otázek. Především: vzpomínám si na nějaký 
"silný okamžik", ve kterém jsem se již setkal s Ježíšem? Každý z nás si vzpomene: Byl v mém životě 
nějaký silný okamžik, kdy jsem se setkal s Ježíšem? A stalo se v mém životě něco krásného a významného, 
kvůli tomu, že jsem za sebou nechal jiné, méně důležité věci? A dnes, je něco, čeho se mám podle Ježíše 
vzdát? Jaké materiální věci, způsoby myšlení, návyky musím opustit, abych mohl říci "ano" Ježíši? Ať nám 
Maria pomůže, abychom stejně jako ona řekli Bohu plné ano, abychom věděli, jak něco opustit, abychom 
ho mohli lépe následovat. Nebojte se opouštět, pokud jde o následování Ježíše: vždy tak najdeme to lepší.  

 


