
POBOŽNOSTI A SETKÁNÍ V DOMAŽLICÍCH 
2.-9.3.2014 

NEDĚLE – 2.3. – 8.NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
AK 8.00 Za + Anežku Sladkou, manžela a dva syny 
AK 9.30 Za Boží pomoc na cestě k uzdravení 
KK 18.00 Za + Vlastu Ptáčkovou a celý rod 
PONDĚLÍ –  3.3. 
AK 8.00 Za + Jana Raděje, manželku a jejich rodiče 
fara 17.00 Biblická hodina 
ÚTERÝ –  4.3. 
AK 8.00 Za + Anežku Jírovcovou, rodiče a sourozence 
KK 17.15 Za + Marii a Matěje Nových a celý rod 
STŘEDA – 5.3. – POPELEČNÍ STŘEDA 
AK 8.00 Za živý růženec ze Stráže 
KK 17.15 Za + rodiče Koláčovy a Antonovy 
fara 18.00 Modlitební společenství 
ČTVRTEK – 6.3. 
AK 8.00 Za + Václava Jandu, dceru, sestru a oboje rodiče 
KK 17.15 Za + Jana Forsta, manželku a oba rody 
PÁTEK –  7.3. 
AK 8.00 Za + Anežku Jírovcovou, rodiče a sestru Anežku 
KK 16.30 Křížová cesta 
KK 17.15 Za lásku v rodině 
SOBOTA –  8.3. 
KK 17.15 Za + rodiče Krčmovy 
NEDĚLE –  9.3. – 1.NEDĚLE POSTNÍ 
AK 8.00 Za + Josefa Kupilíka a rodinu 
AK 9.30 Na přímluvu sv. Dominika Savia o požehnání pro ministranty 
KK 18.00 Za + Václava Růžka, manželku a zemřelé z obou rodů 

 

MŠE SV. V OSTATNÍCH KOSTELÍCH 2.-9.3.2014 

 neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 

PENSION   15.00      

LUŽENICE    18.15     

BLÍŽEJOV 11.00       11.00 
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2. března – 8. neděle v mezidobí 

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

Duchovní slovo 
Kdo si to může dovolit: nemyslet na zítřek a nestarat se o jídlo? Bylo by skutečně 
správné nesnažit se zajistit budoucnost pro své blízké, za které neseme zodpověd-
nost? Je těžké uvěřit, že takový je smysl Ježíšova učení a přes to si při poslechu 
tohoto evangelia klademe podobné otázky. 
A možná bychom si měli položit otázky úplně jiné. Třeba: může člověk svým 
životem sloužit Bohu? Ano! Poškodí tento postoj jeho lidskou důstojnost, ublíží 
mu? Nikoliv! 
Může člověk zasvětit svůj život majetku? Ano, existuje taková možnost. Je správné, 
když se peníze a majetek stanou nejdůležitější hodnotou jeho života? Vtom se 
mohou shodnout snad všichni, také ti, kdo nečtou evangelium: majetek nemůže 
být smyslem života člověka. Jan Pavel II. často připomínal, zvláště mladým, že 
důležitější je být než mít, kdo jsem, než to, co mám. A sv. Pavel napíše, že nikdo 
nežije sám sobě a neumírá sám sobě. Člověk žije pro lásku, aby miloval a byl 
milován. Žije pro druhé: pro svou rodinu, pro přátele, pro svou vlast. Žije pro 
hodnoty, které nepomíjí, mezi ně majetek určitě nepatří. Sv. Pavel dokončí svou 
myšlenku a řekne: žijeme-li, žijeme pro Krista; umíráme-li, umíráme pro něj. 
V životě a ve smrti patříme Kristu. 
Nemůžete sloužit Bohu a mamonu. Tato věta určitě patří mezi ty, které si z tohoto 
čtení nejsnadněji zapamatujeme. Nejdůležitějším slovem je sloveso sloužit, které 
popisuje vztah člověk k oběma hodnotám. Sloužit znamená podřídit se, uznat něčí 
moc nade mnou, jaksi se zřící sebe sama. Tato věta by vlastně mohla být o něco 
jednodušší: stačí říci, nemůžete sloužit mamonu! Majetek musí sloužit vám. Ale 
pro Ježíšův výrok je důležitá argumentace, kterou on používá, a je to argumentace 
duchovní. Možná to někdy i přehlédneme, a zapomeneme, že evangelium není 
učebnice ekonomie, že není o tom, jak zacházet s penězi, ale primárně je o vztahu 
Boha k člověku. Smysl dnešní liturgie slova lze vyslovit větou: Bůh je největší dobro 
a náš správný postoj k němu je postojem služby. 
Nejprve tedy hledejte Boží království a to, co mu patří. Všechno ostatní vám bude 
přidáno. To má svoji logiku. Ale, uznejme, my s tím máme pořád problém a toto 
pořadí někdy obracíme: a takový postoj dnešní evangelium nazývá zbytečnými 
starostmi.  

P. Miroslaw Gierga 
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