Poutníčkova

Liběšický

příloha

Poutníček

roč.15, č.26

roč.15, č.26

26.6. 2016

26.6.

13. neděle v mezidobí
Mše svatá v 10.00 v Liběšicích,
v 15.00 v Domoušicích, v 17.00 v Holedečku

Ne

27.6.

Po

památka sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
výlet pro děti z Poutníčkova klubu ve školách do Svatého Jana pod Skalou

28.6.

Út

památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Mše sv. v 17.00 v Liběšicích

29.6.

St

slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
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, od 16.00 Poutníčkův klub pro děti

denně v 8:00, ve 12:00 a ve 20:00
Prosíme-li Ježíše o něco, není třeba dlouhých promluv (František,22.6.2016)
Na Svatopetrském náměstí se dnes po ránu sešlo přibližně 30 tisíc lidí na generální audienci
Svatého otce. Každý její účastník si mohl při zahájení povšimnout nezvyklé přítomnosti několika
mladíků afrického původu na vyvýšeném prostranství nedaleko papeže. Následující průběh
generální audience důvod jejich přítomnosti objasnil. Papež František v dnešní katechezi uvažoval
o očišťování lidského srdce Božím milosrdenstvím. Uvedlo ji čtení z Lukášova evangelia (Lk 5,1216) o uzdravení malomocného, který nekapituloval před svou nemocí, ani před společenskou
marginalizací:
„Aby se dostal k Ježíši, nebál se porušit zákon a vstoupil do města, což mu bylo jako
malomocnému rovněž zapovězeno, a když jej nalezl „padl tváří k zemi a prosil ho: Pane, chceš-li,
můžeš mě očistit“ (v.12). Toto vše, co tento muž považovaný za nečistého učinil, je výrazem jeho
víry! Uznává Ježíšovu moc, je si jist, že ho může uzdravit a že všechno závisí na Jeho vůli.

30.6.

Čt

1.7.

Pá

pátek 13. týdne v mezidobí
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

Tato víra je silou, která mu umožnila zlomit každou konvenci a usilovat o setkání s Ježíšem.
Poklekl před ním a nazval jej „Pánem“. Prosba malomocného ukazuje, že předstupujeme-li před
Ježíše, není třeba dlouhých promluv. Stačí pár slov, jen když jsou provázena plnou důvěrou v Jeho
všemohoucnost a v Jeho dobrotu. Svěřit se vůli Boží totiž znamená odevzdat se Jeho nekonečnému
milosrdenství.

2.7.

So

sobotní památka Panny Marie – zakončení Novény k Panně Marii Liběšické
v 8.00 mše sv. v Liběšicích
v 9.30 mariánská sobota v Mostě
v 17.30 koncert Poutníčkova sboru v kostele v Liběšicích
v 19.00 vigilie poutní slavnosti – mše sv. u kapličky Zjevení v Klučku

Já se vám také osobně svěřím. Večer nežli se uložím do postele, modlím se krátce takto: „Pane,
chceš-li, můžeš mě očistit!“ A modlím se pak pětkrát Otče náš, za každou Ježíšovu ránu, protože
Ježíš nás očistil ranami. A když to dělám já, můžete doma říkat i vy: „Pane, chceš-li, můžeš mě
očistit!“, myslet na Ježíšovy rány a říci Otče náš za každou z nich. A Ježíš nás vždycky očistí.“

3.7.

Ne

památka svatých prvomučedníků římských
Mše sv. v 10.00 v domově pro seniory v Žatci, v 17.00 v Liběšicích

Požehnání pro všechny farníky,
přátele naší farnosti a dobrodince

Hlavní pouť v Liběšicích – Slavnost Navštívení Panny Marie
v 10.00 poutní procesí od kapličky Zjevení Panny Marie v Klučku
v 10.45 slavná mše svatá v kostele v Liběšicích
pouť ke Svaté bráně Milosrdenství
hlavním hostem J.M. can. IcLic. Martin Davídek,
nový generální vikář litoměřické diecéze
po mši svaté občerstvení pro všechny s posezením v areálu fary
v 15.00 svátostné požehnání v kostele
odpolední a večerní lidová zábava na návsi pod školou

___________________________________________________________

Novým generálním vikářem litoměřicé diecéze byl jmenován v uplynulém týdnu
P. Martin Davídek. Více www.dltm.cz. Jeho první cesta v diecézi povede do Liběšic.
Srdečně Vás zveme také na setkání s ním.

www.libesice.com

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