
POBOŽNOSTI A SETKÁNÍ V DOMAŽLICÍCH  
18.-25.1.2015 

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 
PONDĚLÍ – 19.1. 
AK 8.00 Za + otce, sestru, přátelé a duše v očistci 
fara 17.00 Biblická hodina 
ÚTERÝ –  20.1.  
KK 17.15 Za + Hertu Wellein 
STŘEDA – 21.1. - PAMÁTKA SV. ANEŽKY ŘÍMSKÉ, PANNY A ,MUČEDNICE 
AK 8.00 Za živý růženec z Nevolic 
fara 18.00 Modlitební společenství 
ČTVRTEK – 22.1. 
KK 17.15 Za zemřelé, na které v modlitbě nevzpomínají příbuzní a přátelé 
PÁTEK –  23.1. 
AK 8.00 Za + Annu a Jiřího Weberovy a rodiče 
SOBOTA –  24.1. - PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE 
KK 17.15 Za + rodiče Krčmovy a dva zetě 
NEDĚLE – 25.1. - 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
AK 8.00 Za + Marii Pinkrovou a manžela, a o Boží požehnání pro děti 

a jejich rodiny 
AK 9.30 Za + Jakuba Vondraše, manželku, za + Annu Vaňkovou a jejího 

manžela 
KK 18.00 Za + rodiče a prarodiče z obojí strany a za všechny příbuzné 

 

MŠE SV. V OSTATNÍCH KOSTELÍCH 18.-25.1.2015 

 neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 

TŘEBNICE 14.30        

BLÍŽEJOV 11.00       11.00 

Pozor: v týdnu od 19.-25. ledna a během celého února budou mše svaté v 
Domažlicích slouženy podle "prázdninového" řádu. V pondělí, středu a pátek 

bude pouze mše svatá v 8.00 hod a v úterý, čtvrtek a sobotu pouze od 17.15 hod. 
 

Mše sv. v Luženičkách bude sloužena v úterý 27. ledna od 18.15 hod. 
 
 

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.2/2015 
Týdeník farností Domažlice a Milavče  

 

18. ledna - 2. neděle v mezidobí 

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

Kdo jí mé Tělo a pije mou Krev, má život 
věčný a já ho vzkřísím v poslední den 

(srov. J 6,54), říká Kristus svým 
učedníkům. V Eucharistii, 
Smlouvě Nového zákona, nám 
zanechává konkrétní, hmatatelný 

pokrm a nápoj, každodenní výživu pro věčný život. Naše 
nesmrtelná duše, stvořená k podobě obrazu Božímu, potřebuje být živena 
samotným Bohem. Tohoto nejsvětějšího pokrmu a podílu na Kristově oběti se nám 
dostává při mši svaté. 
I po ní Kristus zůstává mezi námi přítomný ve svatostáncích kostelů na celém 
světě, aby přebýval uprostřed svého lidu a aby se každý z nás z tohoto daru mohl 
radovat, neustále z něj čerpat posilu a učinit z Eucharistie středobod svého života. 
Abychom si tuto skutečnost připomněli a oživili ji ve svém vědomí, čeští a moravští 
biskupové svolávají na rok 2015 Národní eucharistický kongres, který vyvrcholí na 
podzim v Brně. Bude předstupněm slavení 51. mezinárodního eucharistického 
kongresu, jenž se uskuteční v lednu 2016 v Cebu na Filipínách. 
Tématem připravovaného celosvětového kongresu na Filipínách je Kristus ve vás, 
naděje na věčnou spásu (Eucharistie jako zdroj a nejvyšší poslání církve) se 
zaměřením na vztah eucharistie ke křesťanské naději a misijní činnosti církve. 
Motto našeho národního kongresu zní: Eucharistie – Smlouva nová a věčná. 
Starozákonní příslib nové smlouvy zdůrazňuje prorok Jeremiáš v 31. kapitole 
počínaje veršem 31. Naplňuje se v novozákonním vztahu smlouvy mezi Kristem – 
ženichem a církví nevěstou. 
Hlavním motivem loga jsou ruce, které symbolizují smlouvu, spojení a jednotu. 
Ruka je také symbolem oběti – nabídnuté pomoci. Ruce v logu mají zároveň 
připomínat ruce kněze, který je při eucharistické modlitbě vztahuje nad chléb 
a víno.  
Hlavní motiv loga je umístěn ve čtyřech kapkách, které dohromady tvoří kříž. 
Žlutooranžová barva představuje barvu dozrálých klasů, zelená barvu vína. 
Červená připomíná Kristovu krev a modrá Pannu Marii stojící pod křížem. Červená 
a modrá jsou zároveň barvami národními. Všechny čtyři kapky spojuje Eucharistie 
– střed našeho života. 

(Z materiálů NEK 2015) 
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