
POBOŽNOSTI A SETKÁNÍ V DOMAŽLICÍCH  
15.-22.3.2015 

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 
PONDĚLÍ – 16.3. 
AK 8.00 Za + Miloslava Kaderu a celý rod 
fara 17.00 Biblická hodina 
ÚTERÝ –  17.3.  
AK 8.00 Za + Josefa Blackého, manželku, vnučku a celý rod 
KK 17.15 Za + Jana Kvítka, manželku a oba rody 
STŘEDA – 18.3. 
AK 8.00 Za živý růženec z Nevolic 
KK 17.15 Za + rodiče a prarodiče z oboji strany a za všechny příbuzné 
fara 18.00 Modlitební společenství 
ČTVRTEK – 19.3. - SLAVNOST SV. JOSEFA 
AK 8.00 Za + Janu, manžela, rodiče a bratra 
KK 17.15 Za + Josefa Belfína, švagra Františka a duše v očistci 
PÁTEK –  20.3. 
AK 8.00 Za + Josefa Císlera, manželku, rodiče a prarodiče 
KK 16.30 Křížová cesta 
KK 17.15 Za + Markétu a Josefa Kůstkovy a celý rod 
SOBOTA –  21.3. 
KK 17.15 Za + Annu Císlerovou 
NEDĚLE – 22.3. - 5.NEDĚLE POSTNÍ 
AK 8.00 Za + rodiče Weberovy a zemřelé z obou rodů 
AK 9.30 Za + rodiče Dufkovy a rod Královců 
KK 18.00 Za + Josefa Jírovce, manželku a za živé a zemřelé z obou rodů 

 

MŠE SV. V OSTATNÍCH KOSTELÍCH 15.-22.3.2015 

 neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 

TŘEBNICE 14.30        

LUŽENIČKY    18.15     

PASEČNICE     19.10    

BLÍŽEJOV 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.7/2015 
Týdeník farností Domažlice a Milavče  

 

15. března - 4. neděle postní 

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

Duchovní slovo 
Vesel se, Jeruzaléme! Jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete. Zajásejte, neboť váš 
zármutek se promění v radost a budete nasyceni ze zdroje útěchy. 
Doba adventní, jako doba očekávání na Narození Páně, je přirozeně spojená 
s radostí. Výzva „radujte se!“, která zaznívá na třetí adventní neděli, nás nepře-
kvapuje, naopak, s nějakou samozřejmostí této době patří. 
Lze však spojit dobu postní s radostí? Dobu, kdy se náš zrak upírá na Krista trpícího 
a umírajícího; když jsme zváni ke kajícnosti, obracení, oběti? Jak v této době, na 
čtvrtou neděli postní, zní výzva: veselte se!? 
Radost není pouhou vnější bezdůvodní veselostí. Není veselostí, která chce jen 
zakrýt vnitřní nejistotu a prázdnotu. Taková veselost je projevem strachu 
a beznaděje. „Jezme, pijme, radujme se, protože nevíme, co přijde zítra“. 
Už ve vstupní antifoně prorok Izaiáš zve k jiné radosti, založené na pevném základě 
naděje: důvodem k radosti je očekávání budoucnosti, jistá perspektiva, kterou 
člověk vidí. „Zajásejte, neboť váš zármutek se promění v radost a budete nasyceni 
ze zdroje útěchy“. Život není zbaven starosti a bolesti – ale váš zármutek, který ani 
prorok ani nikdo jiný nepopírá – se promění v radost. 
Snad dva největší zdroje naší nejistoty a bolesti: tj. vědomí pomíjivosti života 
(našeho a našich blízkých), tedy zkušenost se smrtí a také nemocí a vědomí vlastní 
viny nebo hříchů, mohou být uzdraveny a překonány Boží milostí! Sv. Pavel píše: 
Milostí jste spaseni! Když vzkřísil Krista Ježíše, vzkřísil zároveň s ním i nás, a když 
vykázal jemu místo v nebi, vykázal je zároveň i nám, protože jsme s ním spojeni. 
Naše ospravedlnění a spása se uskutečnily skrze utrpení a smrt Ježíše Krista. 
Anebo přesněji, skrze Ježíšovu dokonalou věrnost Otci, které patřilo také přijetí 
nevinného utrpení a smrti. Ale cílem Ježíšova života nebylo trpět a zemřít, ale 
vykoupit a spasit člověka. Dát mu nový život.  
Kdybychom se v postní době soustředili pouze na Ježíšovo utrpení, připomínali 
bychom jeruzalémské ženy, stojící u křížové cesty. A na ně Pán Ježíš nepoukázal 
jako na vzor k následování…  
Doba postní, s jejím poselstvím, je spojena s nadějí. A z naděje vyrůstá skutečná 
radost. Bez naděje a radosti i rozjímání o smrti Boha – Člověka nás přivede 
k zoufalství.  
Proto dnešní výzva: radujte se, veselte se, nejen, že nepopírá ducha postní 
kajícnosti, ale je doslova podmínkou správného prožití vlastního obrácení.  
 

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

