
POBOŽNOSTI A SETKÁNÍ V DOMAŽLICÍCH  
8.-15.3.2015 

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 

PONDĚLÍ – 9.3. 
AK 8.00 Na poděkování Bohu a Panně Marii 
fara 17.00 Biblická hodina 
ÚTERÝ –  10.3.  

AK 8.00 Za + rodiče Benešovy a jejich děti  
KK 17.15 Na jistý úmysl 
STŘEDA – 11.3. 

AK 8.00 Za + rodiče Johánkovy a celý rod 
KK 17.15 Za + na které nevzpomínají příbuzní a přátelé  
fara 18.00 Modlitební společenství 
ČTVRTEK – 12.3. 

AK 8.00 Na poděkování za prožitá léta a o Boží požehnání do dalších let 
KK 17.15 Za + Annu Jarošovou a celý rod 
PÁTEK –  13.3. 

AK 8.00 Za + rodiče Hinterholzingerovy, Dufkovy a za + z obou rodů 
KK 16.30 Křížová cesta 
KK 17.15 Za + Annu Braunovou, manžela a za + z obou rodů  
SOBOTA –  14.3. 

KK 17.15 Za + Martina veverku - 1. výročí úmrtí 
NEDĚLE – 15.3. - 4.NEDĚLE POSTNÍ  
AK 8.00 Za + Růženu a Jaroslava Romovy 
AK 9.30 Za + Josefa a Annu Cibulkovy 

KK 18.00 Za + Marii  Flaisikovou, rodiče a sestru 
 

MŠE SV. V OSTATNÍCH KOSTEL ÍCH 8.-15 .3.2015 

 neděle pondělí úterý  středa čtvrtek pátek sobota neděle 

CHRASTAVICE    18.15     

PENZION   15.00      

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.6/2015 
Týdeník farností Domažlice a Milavče  

 

8. března - 3. neděle postní  

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

Duchovní slovo  
Nevím, jestli  je to vhodné téma pro duchovní slovo. 
A k tomu ještě v době postní...  

Zaslechl jsem zprávu, že majetek legendárního 
basketbalisty Michaela Jordana přesáhl  hodnotu  
jedné miliardy dolarů a sportovec byl zařazen do 
seznamu nejbohatších lidí podle magazínu Forbes. 

Kolik to vlastně je, taková jedna miliarda? Pokud 
dobře počítám, lze za to opravit asi tří tisíce střech na 
kostelích, jako je ten náš... Ale Jordan ještě nepatří 

mezi ty úplně nejbohatší. Zatím se nachází na... 1746 
místě (jestli  se nepletu). 
Před pár týdny se médiích objevila zpráva, že jedno 
procento lidí vlastní více než zbylých 99 proc. lidstva! 

Abych si to lépe představil: kdyby na světě bylo pouze sto l idí a celý majetek by byl 
spočítán na 100 korun - jednomu člověku by pařila jedna padesátikoruna 
a o druhou by se muselo rozdělit zbylých 99 lidí! Tak to vypadá v dnešním světě.  
V knihkupectvích se nedávno objevila kniha prof. P. Dembinského a prof. 

S. Baretty Krize ekonomická a krize hodnot, ve které se autoři snaží upozornit, že 
jen touha po větším zisku a spojený s ní egoismus nejsou schopny tvořit a chránit 
společné dobro lidstva. Naopak, tvoří pořád větší rozdíly mezi chudými 

a bohatými. Upozorňují, že křesťanské hodnoty, nejlépe zastoupené v přikázání 
lásky, nejsou jen nějakou utopi í, ale jsou cestou k plnému vývoji civilizace, také 
v oblasti ekonomie. Nelze, bez ohledu na ostatní, jen toužit po tom mít pořád víc 
a víc. 

Možná jsem měl spíše napsat o Ježíši, který vyhání ze svatyně prodavače 
a směnárníky. A o tom, že chrám je domem modlitby. Nikdy (naštěstí) nebudu 
muset přemýšlet, jak utratit miliardu a vždy budu zařazen mezi těch 99 proc. 

lidstva. Ale postní doba mě nutí k hledání odpovědi na otázku, jak zacházím s tím, 
co mám? Jestli  si  ještě uvědomuji, že to nepatří jenom mně. Bez ohledu na jiné. 
Když se soustředím na svůj majetek, budu stejně podobný těm, které Pán vyhnal 
z chrámu. Asi nepřesvědčím lidi z Wall Street, že solidarita, pomoc a soucit jsou 

důležitější než zisk. Ale mnohem důležitější je, abych na to sám nikdy nezapomněl. 
P. Miroslaw Gierga  

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

