
POBOŽNOSTI A SETKÁNÍ V DOMAŽLICÍCH  
11.-.18.1.2015 

NEDĚLE - 11.1. - SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 
AK 8.00 Za + rodiče, sestru a bratry 
AK 9.30 Za + rodiče Johánkovy, celý rod a vnučku 
KK 18.00 Na poděkování za 70 let života a o požehnání pro celou rodinu 
PONDĚLÍ – 12.1. 
AK 8.00  
fara 17.00 Biblická hodina 
ÚTERÝ –  13.1.  
AK 8.00  
KK 17.15  
STŘEDA – 14.1. 
AK 8.00 Na poděkování Bohu a Panně Marii 
KK 17.15 Za dobrodince domažlické farnosti 
ČTVRTEK – 15.1. 
AK 8.00  
KK 17.15  
fara 18.00 Modlitební společenství 
PÁTEK –  16.1. 
AK 8.00 Za + manžela, rodiče a prarodiče 
KK 16.45 Růžencová pobožnost 
KK 17.15  
SOBOTA –  17.1. 
KK 17.15 Za + Annu a Vojtěcha Retovy a rodiče 
NEDĚLE – 18.1. - 2.NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
AK 8.00 Za + manžela Jaroslava Čadka, rodiče a celé přátelstvo 
AK 9.30 Za + Václava Randu a manželku 
KK 18.00 O dary Ducha svatého 

 

MŠE SV. V OSTATNÍCH KOSTELÍCH 11.-.18.1.2015 

 neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 

CHRASTAVICE    18.15     

PASEČNICE     18.15    

TŘEBNICE        14.30 

BLÍŽEJOV 11.00       11.00 

Římskokatolická farnost Domažlice 
www.farnostdomazlice.cz;; tel. 608 524 136 

Máte zájem o odběr Farních listů a zprav ze života farnosti mailem, napište na 
e-mail: farni.listy@seznam.cz 

Farní listy č.1/2015 
Týdeník farností Domažlice a Milavče  

 

11. ledna - Svátek Křtu Páně 

Náklady na toto číslo Farních listů činí 4,- Kč. Děkujeme.  

Duchovní slovo 
Když jsme poslední čtvrtek zpívali 
refrén žalmu: "Pane, budou se ti klanět 
všechny národy země", mohli jsme mít 
pocit, že se tato slova už naplnila. 
Těžko bychom našli místo na zemi, kde 
se nikdo neklaní Pánu, kde nebylo ještě 
hlásáno evangelium. Celý svět slavil 
Vánoce a na svátek Tří králů si 
připomněl, že Bůh se dal poznat nejen 

svému vyvolenému lidu, ale i pohanům. Ale na druhou stranu...  
Čtení evangelia stejného dne nám připomíná velký zástup, který byl jak ovce bez 
pastýře (Mk 6,34-44). Není to obraz, který moc výstižně popisuje situaci dnešních 
velkých zástupů? 
Na závěr jednoho z vánočních koncertů (samozřejmě v adventní době) potěšila 
všechny shromážděné neobvyklá návštěva. "Nejkrásnější bylo, když k nám na 
konec přišel Hospodin", popsal své pocity jeden ze zúčastněných. A tím myslel... 
ponocného! 
Po všech těch letech mám pořád smíšené pocity, když slyším, jak dlouho před 
vánočními svátky zpívají davy, že se "narodil Kristus Pán, nám se narodil".  
Ale v tom citovaném evangeliu Ježíši bylo líto toho zástupu, který byl jak ovce bez 
pastýře a začal je poučovat o mnoha věcech. Ježíš reaguje s velkou trpělivostí 
a pochopením vůči těm, kteří pořád něčemu nerozumí, kteří možná ztratili v životě 
smysl a cíl, anebo přišli o pocit bezpečí - jak ovce bez pastýře. 
Všimne si také jejich potřeb a ví, že mohou cítit hlad. Třeba nejen po obyčejném 
chlebu, ale i po ostatních věcech a hodnotách, které potřebují k životu. Protože 
proto přišel na zem, aby dal život těm, kdo v něj uvěří. A svým učedníkům řekne:  
"Vy jim dejte jíst!". Vy se postarejte, aby neodcházeli hladoví, aby neochabli na 
cestě domů. 
Tato slova vnímám jako jeden z úkolů, který nám - jeho učedníkům - nechává 
Kristus na konci vánoční doby. "Vy jim dejte jíst": i těm, kteří si pletou Hospodina 
s ponocným, i těm, kteří ještě nepoznali, že skutečně se nám narodil Pán. Vy se 
s nimi rozdělte o to, co jsem pro vás rozmnožil. 

P. Miroslaw Gierga 
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