POBOŽNOSTI A SETKÁNÍ V DOMAŽLICÍCH
9.-16.3.2014
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
PONDĚLÍ – 10.3.
AK
8.00 Za + Jaroslava Kůstku, dceru Janu, jeho rodiče a duše v očistci
fara
17.00 Biblická hodina
ÚTERÝ – 11.3.
AK
8.00 Za + rodiče, bratra a rodinu Mrázovu a Votavů
KK
17.15 Za + Marii Odvodyovou, manžela a oboje rodiče
fara
18.00 Biblická duchovní obnova
STŘEDA – 12.3.
AK
8.00 Za + rodiče Benešovy a jejich děti
KK
17.15 Za + Annu Jarošovou a celý rod
fara
18.00 Modlitební společenství
ČTVRTEK – 13.3.
AK
8.00 Za + Miloslava Kaderu a celý rod
KK
17.15 Za + Marii a Tomáše Ouřadovy a oboje rodiče
PÁTEK – 14.3.
AK
8.00 Na poděkování Bohu a Panně Marii za léta života a o požehnání do
dalších let a za + manžela
KK
16.30 Křížová cesta
KK
17.15 Za + Annu Braunovou, manžela a oboje rodiče
SOBOTA – 15.3.
KK
17.15 Za + Annu Císlerovou
NEDĚLE – 16.3. – 2. NEDĚLE POSTNÍ
AK
8.00 Za + Jaroslava Němce, manželku a oboje rodiče
AK
9.30 Za + rodiče Romovy
KK
18.00 Za + Leopolda a Marii Lichtenbergovy a celý rod
MŠE SV. V OSTATNÍCH KOSTELÍCH 9.-16.3.2014
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Duchovní slovo
„Jsi-li Syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů
stanou chleby“. Pod křížem uslyšíme podobná
slova: „Jsi-li Syn Boží, sestup z kříže“. Kristus,
aby byl věrohodný, má svůj nárok podepřít
důkazem. A takový požadavek na Boha, na
Krista, na jeho církev klademe po celé dějiny:
jestliže Bože existuješ, tak se musíš ukázat.
Jestliže ty, Kriste, jsi opravdu Syn Boží, musíš to
ukázat zřetelněji, než to děláš.
Prvním důkazem pro ďábla má být proměna
kamenů v chleby. Co je tragičtější, co více
odporuje víře v dobrého Boha a víře ve Spasitele lidstva nežli hlad, kterým lidé
trpí? Nemusí být prvním důkazem Spasitele pro svět, že mu dá chléb a že skončí
veškerý hlad? V Ježíšově životě jsou ještě dva další příběhy o chlebu: rozmnožení
pro tisíce lidí a poslední večeře s darem eucharistie. Ježíš dává chléb těm, kteří
k němu přicházejí, kteří hledají Boha a jeho slovo, kteří o tento chléb prosí a jsou
ochotní se o něj rozdělit. Tyto tří postoje jsou důležitější než chléb samotný.
Následně ďábel cituje Starý zákon, žalm 91: „Na rukou tě budou nosit, aby sis
o kámen nohu neporanil“. Pokušitel se tedy ukazuje jako znalec Písma, který
dokáže přesně citovat žalm. Kristus však neskočil dolů, nepokoušel Boha. Ale On
skočil, sestoupil, do hlubiny smrti! Tohoto skoku se odvážil jako aktu lásky od Boha
pro lidi. Tím také ukazuje pravý smysl žalmu 91.: kdo následuje Otcovu vůli, ten ví,
že základ světa je láska a že tam, kde už žádný člověk nemůže nebo nechce
pomoci, smí jít dál v důvěře v toho, kterého miluje.
Ďábel konečně vyvede Ježíše na horu a nabízí mu všechna království světa. Nemá
být Mesiáš králem světa? Ale až po zmrtvýchvstání Ježíš pozve své učedníky na
horu a řekne: Je mi dána veškerá moc na nebi a na zemi. Tato moc nad světem
předpokládá vzkříšení, tedy předtím smrt – ukřižování. Kristovo království, na
rozdíl od toho, co může nabídnout pokušitel a po čem tak často touží člověk, roste
pokorou a poslušností Otcově vůli. Je to lepší svět než ten, který my očekáváme?
P. Miroslaw Gierga

