
POBOŽNOSTI A SETKÁNÍ V DOMAŽLICÍCH  1.-14.2.2015 
NEDĚLE - 1.2. - 4.NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
AK 8.00 Za + Jakuba Blackého 
AK 9.30 Na poděkování Bohu 
KK 18.00 Za + rodiče Terezii a Antonína Krejčovy, jejich syna Václava, rodiče 

Pauliovy a duše v očistci 
PONDĚLÍ – 2.2. - SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU 
AK 8.00 Za + Zdeňka Kincla a jeho rodiče 
fara 17.00 Biblická hodina 
ÚTERÝ –  3.2.  
KK 17.15 Za + Filomenu a Jaroslava Hubáčkovy, rodiče a sourozence 
STŘEDA – 4.2. 
AK 8.00 Za živý růženec ze Stráže 
fara 18.00 Modlitební společenství 
ČTVRTEK – 5.2. 
KK 17.15 Za + Dorotu Nechoďdomů a manžela 
PÁTEK –  6.2. - PAMÁTKA SV. PAVLA MIKI A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ 
AK 8.00 Za + z obou rodů 
SOBOTA –  7.2. 
KK 17.15 Za + Mášu Veverkovou, dceru a sestru 
NEDĚLE – 8.2. - 5.NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
AK 8.00 Za + Markétu Kozinovou, manžela a celý rod 
AK 9.30 Na poděkování za 50 let manželské života a o požehnání pro 

Růženu a Tomáše Příbkovy a celou rodinu 
KK 18.00 Za + Marii a Jiřího Vondrašovy a celý rod 
PONDĚLÍ – 9.2.  
AK 8.00 Za + Annu Gruberovou, manžela a celý rod 
fara 17.00 Biblická hodina 
ÚTERÝ –  10.2.  
KK 17.15 Za + Karla Strádala a celý rod a za Marii Novákovou a celý rod, a za 

rodinu Soukupovu 
STŘEDA – 11.2. 
AK 8.00  
fara 18.00 Modlitební společenství 
ČTVRTEK – 12.2. 
KK 17.15 Za + Kateřinu Ibehejovou, manžela a rodiče 
PÁTEK –  13.2.  
AK 8.00 Za + Jana Jírovce, rodiče a sourozence 
SOBOTA –  14.2. 
KK 17.15 Na poděkování Bohu a Panně Marii za 85 let života a za zemřelého 

manžela a oboje rodiče 
 

 

Farní listy č.3/2015 
Týdeník farností Domažlice a Milavče  

 

1. února - 4. neděle v mezidobí 

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

Duchovní slovo 
Už v první kapitole Markova evangelia 
můžeme najít slova Jana Křtitele: Za mnou 
přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, 
abych se sehnul a rozvázal mu řemínek 
u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás 
bude křtít Duchem svatým. Všichni, kteří 
slyšeli tato slova se museli ptát:  kdo to bude, 
o kom prorok, kterého tak obdivují, říká 
taková slova?  
Dnešní čtení evangelia nám přináší zprávu 
o Ježíši Kristu, svědectví o jeho Božské moci. 
Ale tento text obsahuje také jisté varování: 
Krista nestačí poznat jen teoreticky, nestačí 
ho také vyznávat se strachem a bez lásky. 
Mohlo by se stát, že bychom uslyšeli: mlč! 

Vyznání víry v Krista předpokládá pozvání a přijetí Boha do celého života. 
Znamená, že chceme aby to Boží světlo rozsvítilo všechny oblasti našeho života, 
aby nikde v nás nezůstával žádný stín.  
Měl pravdu sv. Jan Křtitel, že přichází někdo větší než je on sám. Jan totiž uděloval 
křest, který byl znamením pokání, který vyjadřoval lítost nad zlem. Ježíš přišel, aby 
zlo porazil. I po dnešním čtení bychom měli odcházet s přesvědčením, že dobro je 
větší než zlo. Přes to všechno, co se nám někdy o tom zdá. I přes ten pocit 
všeobecného a silného zla, které nás jakoby každý den obklopuje. Věříme přece 
v Boha, který přišel na tento svět nejen proto, aby hezky kázal, aby nám představil 
krásnou nabídku života plného lásky – ale věříme v Boha, který s velkou mocí (a za 
velkou cenu vlastního života) zlo zvítězil. A to je přece dost velký rozdíl…  
Mnohokrát jsme už slyšeli slova pozvání k zamýšlení nad otázkou: Kdo je pro mne 
Ježíš? Ale opakuji to ještě jednou i dnes. A zve nás k tomu také sv. Marek, s jehož 
evangeliem se budeme každý týden setkávat. Udělejme si ještě jednou takové 
duchovní cvičení a hledejme odpověď na tuto důležitou otázku. Bylo by dobře, 
kdyby v odpovědi, kterou najdeme bylo i místo pro tento křesťanský optimismus: 
Ježíš je ten, kdo přišel do mého života, aby svým světlem rozsvítil veškerou tmu, 
aby odstranil každý stín strachu a zla. 

P. Miroslaw Gierga 


