
POBOŽNOSTI A SETKÁNÍ V DOMAŽLICÍCH  
1.-8.3.2015 

NEDĚLE - 1.3. - 2.NEDĚLE POSTNÍ 
AK 8.00 Za + Alexeje Petrašovského a Štěpána Zetochu 
AK 9.30 Na dobrý úmysl 
KK 18.00 Za + Jana Forsta, manželku a oba rody 
PONDĚLÍ – 2.3. 
AK 8.00 Za + Anežku Sladkou, manžela a dva syny 
fara 17.00 Biblická hodina 
ÚTERÝ –  3.3.  
AK 8.00 Za + Julia Olexu a jeho rodiče 
KK 17.15 Za + Petra a Marii 
STŘEDA – 4.3. 
AK 8.00 Za živý růženec ze Stráže 
KK 17.15 Za + rodiče Antonovy a Koláčovy 
fara 18.00 Modlitební společenství 
ČTVRTEK – 5.3. 
AK 8.00 Za + otce 
KK 17.15 Na jistý úmysl 
PÁTEK –  6.3. 
AK 8.00 Za + Anžku Jírovcovou, rodiče a sourozence 
KK 16.30 Křížová cesta 
KK 17.15  
SOBOTA –  7.3. 
KK 17.15 Za + Annu a Michala Jansovy 
NEDĚLE – 8.3. - 3.NEDĚLE POSTNÍ 
AK 8.00 Za + rodiče Krčmovy a dva zetě 
AK 9.30 Za + rodiče Schleissovy a Marii Chybovou 
fara 16.00 Setkání farní rady 
KK 18.00 Za + Václava Růžka, manželku a + z obou rodů 

 

MŠE SV. V OSTATNÍCH KOSTELÍCH 1.-8.3.2015 

 neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 

LUŽENICE 14.30        

NEMOCNICE     15.10    

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.5/2015 
Týdeník farností Domažlice a Milavče  

 

1.března - 2.neděle postní 

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

Duchovní slovo 
"Můžeme se ještě změnit?" Možná s takovou skeptickou otázkou někteří vstoupili 
do postní doby. Mnohé pokusy "o obrácení" ztroskotaly, a tak je pochopitelné 
určité vystřízlivění a rezignace. A taková rozčarující zkušenost není ani tak 
minusem, jako spíš plusem. Z několika důvodů. Poznali jsme, že opravdu na to 
nemáme, abychom "se obrátili". Pokud z toho vyrostlo naše vědomí pokory, pak je 
to jedině dobře. A už to bylo "velkým plodem" neúspěšných pokusů o změnu. 
Z takového stupínku jsme třeba mohli pokročit výš: my na to nemáme, a proto "o 
to víc" potřebujeme Boha. Jasně, tuto teoretickou poučku známe velmi dobře: 
avšak něco jiného je teoretická znalost, něco jiného je znalost existenciální, na 
vlastní kůži prožitá a za svou přijatá. Asi každý člověk potřebuje projít zkušeností 
toho puberťáckého "já na to mám", "zvládnu to sám", aby po opakovaném 
narážení na zavřené dveře "dostal rozum" a pochopil: "Tudy ne, přátelé". Takové 
poznání nemá vést k depresi, "že to nejde", ale "že to jde i jinak". 
Tato neděle obsahuje velmi prosté poselství: "Zastav se na chvíli, neobírej se 
pořád sám sebou, nedívej se na ty svoje asketické činy (nezdary, nemožné 
vlastnosti či hříchy). Dívej se na Krista. Představ si ho na hoře, jak je proměněný, 
prozářený, prostoupený světlem. Jednoduše nech spočinout svůj zrak na Kristu. 
Jak dalece se asi Kristus odevzdal Otci, že jím byl nakonec tak prostoupen? Jak 
velký prostor (a svobodu) Kristus poskytl svému Otci, že ho mohl tak proměnit? 
Na proměněném Kristu září především umění odevzdanosti. On se zcela odevzdá-
vá Otci (a kráčí i po nepříjemné cestě utrpení, "ztrapnění" před druhými a ztráty 
všeho), a proto zakouší, jak se mu Otec odevzdává a proměňuje. Kristus se totiž 
nezměnil, ale proměnil: zakusil něco hlubšího než pouhou změnu, totiž vnitřní 
a celostnou proměnu, zasahující do morku kostí - protože až tam pustil svého 
Otce. Až na tělo, pod kůži. Do svého nejhlubšího soukromí. 
A tak odpověď na otázku "můžeme se ještě změnit?" nezní "ano", ale "nejen 
změnit, ale dokonce proměnit". Naše četné pokusy o obrácení byly doposud 
možná zaměřené na pouhou změnu, okrášlení fasády našeho vnějšího života. 
V evangeliu však nejde o změnu, ale o proměnu - do morku kostí. A to bude 
možné tehdy, když pustíme Otce pod kůži. 

Angelo Scarano 

http://www.farnostdomazlice.cz/
mailto:farni.listy@seznam.cz

