Poutní místa litoměřické diecéze
Kostel sv. Martina a Navštívení Panny Marie
v Liběšicích u Žatce
Kostel sv. Martina a Navštívení Panny
Marie v Liběšicích u Žatce je blízkým
mariánským poutním místem. Byl postaven v roce 1716 na místě původního
gotického kostela z roku 1384, ze kterého se zde zachoval pouze presbytář.
Barokní přestavba učinila z kostela
výjimečnou kulturní památku s neobvyklou dispozicí – k jednolodnímu kostelu přibylo triumfální průčelí,
kterým se vchází do nové lodě uzavřené na protilehlé straně poutní
kaplí Panny Marie s její milostnou soškou.
Díky zjevení Panny Marie v nedalekém Klučku v roce 1743, kdy se na
její přímluvu při povodni zachránil s povozem tonoucí sedlák a jeho
syn, se stal kostel cílem mnoha poutníků. Poutní oltář Panny Marie
pochází z roku 1744, obraz sv. Martina na hlavním oltáři namaloval
baron August Zessner ze zámku v Dobříčanech v roce 1872. Novodobý poutní cyklus obrazů z let 2002–2012 je dílem malíře Jaroslava
Lenerta ze Svatého Kopečku u Olomouce. Od téhož autora je i vyřezávaná křížová cesta.
Mons. ThDr. Josef Koukl, 18. biskup litoměřický, povýšil 1. 1. 2004
tento kostel na diecézní poutní svatyni a k titulu kostela sv. Martina
přidal titul poutní kaple Navštívení Panny Marie s uděleným privilegiem možností získávat plnomocné odpustky ve dnech mariánských
svátků. Hlavní pouť se zde koná každoročně o první červencové
neděli. U příležitosti letošního mimořádného Svatého roku milosrdenství byl zdejší kostel vybrán mezi čtyři místa naší diecéze, kde byla
biskupem Janem Baxantem otevřena Svatá brána.
Zdroje: http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=378; http://www.libesice.com;
deska na kostele sv. Martina a Navštívení Panny Marie v Liběšicích.
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„Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn,
bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.“
(Jan 10,9)
Aktuálně
∗∗∗∗∗∗∗
Ve čtvrtek 7. dubna 2016 od 18:30 proběhne setkání farní rady.
*******
V neděli 10. dubna 2016 od 16:00 Vás zveme do chrámu svatého
Mikuláše v Lounech na slavnostní velikonoční koncert. V podání pěveckého sdružení Trumpytárum zazní Stabat Mater od významného
barokního skladatele Františka Ignáce Tůmy.
*******
V neděli 17. dubna 2016 se uskuteční při mši svaté v chrámu svatého
Mikuláše v Lounech sbírka na záchranu našich kostelů.
∗∗∗∗∗∗∗
V úterý 19. dubna 2016 od 17:00 můžete v chrámu svatého Mikuláše
v Lounech navštívit slavnostní koncert ZUŠ Louny k 700. výročí
narození Karla IV. Vystoupí Smyčcový komorní orchestr vedený
Martinem Říhovským z Mostu a žáci a učitelé Základní umělecké
školy Louny pod vedením Karla Vencoura.
∗∗∗∗∗∗∗
V sobotu 23. dubna 2016 od 14:00 můžete zavítat na pouť do Sušan
u Chomutova, kde bude litoměřický biskup Mons. Jan Baxant sloužit
poutní mši svatou ke cti svatého Marka.
∗∗∗∗∗∗∗

Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb

2.4.2016

SOBOTA VELIKONOČNÍHO OKTÁVU
Kostel sv. Vavřince v Černčicích – Mše svatá v 16:00.

3.4.2016

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opočně
– Mše svatá v 10:30.
Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00.

7.4.2016

10.4.2016

PRVNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI
Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků
– Mše svatá v 17:30.
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Dolním Ročově – Mše svatá ve 14:30.

17.4.2016

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opočně
– Mše svatá v 10:30.
Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00.

24.4.2016

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Chrám sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30.

30.4.2016

SOBOTA 5. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá v 14:00.

Zvěstování radosti
kázání P. Václava Hejčla k Slavnosti Zvěstování Páně
Od události dnešního svátku, andělského
zvěstování Panně Marii, uplynula už dvě
tisíciletí. Je to mnoho? Je proto křesťanství
už zastaralé a vyžilé? Nebo je to v mírách
Božího vesmíru naopak velmi málo, takže
jsme jako lidstvo teprve v začátcích, v tápavém dětství křesťanství? A jaké místo zaujímá toto Zvěstování Božího příchodu
Fra Angelico – Zvěstování
v mém, tvém, našem osobním životě? Lid
Izraele vyhlížel příchod Mesiáše vytrvale po dlouhá staletí. A když přišel,
oni ho neuznali, nepřijali. Neodpovídal jejich představám, do kterých zdegenerovala jejich víra.
My, křesťané dnešních dob, se tomuto starozákonnímu lidu podobáme mnohem víc, než si uvědomujeme. Jsme také plni staletých návyků a zlozvyků,
plni pochyb a únavy, plni skepse a pověr, zrovna jako ti, mezi kterými žila
dívka Maria. Zvěstování Boží nabídky nepřišlo tenkrát veřejně, za hlaholu
trub, v chrámových branách. V skrytu, v soukromí, jako osobní tajemství
mezi Pannou Marií a Bohem, přichází nabídka, dotaz, zda je ochotna dát
svůj život k dispozici při vykoupení lidstva. A Maria souhlasí s takovou
radostí, že spěchá se o tuto radost podělit a předat ji dál.
S námi, dnešními lidmi, i dnes jedná Bůh podobně jako s Pannou Marií.
K nám přichází už Kristus sám. Ke každému z nás přichází také osobně. Nepřijde jen až v hodinu smrti jako soudce, ale přichází stále, uprostřed kypění
a kolísání našeho života. Jen si to uvědomovat, jen ho přijímat do svého
života, a pak s ním přichází veliká radost k nám, jako přišla při zvěstování
k Marii. Zde v kostele je nám snadnější než venku Boží slovo slyšet. Při oltářní oběti je nám snadnější prožívat Boží přítomnost. Ať je i nám dnešní
svátek zvěstováním veliké životní radosti, že Boží Syn přichází i k nám, že
Pán je s námi a my jsme a budeme s ním navěky.

Zdroj:http://rkc-jestrebihory.pontte.eu/Dokumenty/25-3-Zv%C4%9BstovP.pdf

