
POBOŽNOSTI A SETKÁNÍ V DOMAŽLICÍCH  
22.-29.3.2015 

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 
fara 10.30 Příprava na svátost biřmování  
KK 18.00 Za + Josefa Jírovce, manželku a za živé a zemřelé z obou rodů 
PONDĚLÍ – 23.3. 
AK 8.00 Za + Jana Raděje, manželku, jejich rodiče a děti 
fara 17.00 Biblická hodina 
ÚTERÝ –  24.3.  
AK 8.00 Za  rodinu Petrželovu, Antonii Knarovou a na poděkování za 70 let 

života 
KK 17.15 O požehnání pro dceru a celou rodinu 
STŘEDA – 25.3. - SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 
AK 8.00 Za + Josefa Tochora, sestru a rodiče 
KK 17.15 Za + Dr. Jiřího Steinbacha 
fara 18.00 Modlitební společenství 
ČTVRTEK – 26.3. - SLAVNOST SV. JOSEFA 
AK 8.00 Za + Annu Jírovcovou, rodiče a duše v očistci 
fara 16.00 Příprava na svátost křtu 
KK 17.15  
PÁTEK –  27.3. 
AK 8.00 Za Boží ochranu pro celou rodinu 
KK 16.30 Křížová cesta 
KK 17.15 O Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro vnoučata a jejich 

rodiče 
SOBOTA –  28.3. 
KK 17.15 Za + Leopolda a Marii Lichtenbergovy a celý rod 
NEDĚLE – 29.3. - KVĚTNÁ NEDĚLE 
AK 8.00 Za + Jaroslava Němce, manželku a oboje rodiče 
AK 9.30 Na poděkování Bohu a za Boží požehnání pro rodinu a za + rodiče 

Svobodovy a Konopíkovy a celý rod 
KK 18.00 Za + Marii, Josefa a Barboru Kitzbergerovy a celý rod 

 

MŠE SV. V OSTATNÍCH KOSTELÍCH 22.-29.3.2015 

 neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 

NEVOLICE    18.15     

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.8/2015 
Týdeník farností Domažlice a Milavče  

 

22. března - 5. neděle postní 

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

Duchovní slovo 
Dnešní evangelium začíná nenápadnou zprávou o pohanech, kteří přišli do 
Jeruzaléma na svátky. Byli to rodilí Řekové, kteří se jako "konvertité" připojili 
k vyvolenému lidu. Jsou to tzv. bohabojní, kteří přišli na svátky, aby se "poklonili" 
(uctívali Boha). A protože apoštol Filip má řecky znějící jméno, viděli v něm 
prostředníka, na kterého se mohou obrátit se svou prosbou: „Pane, rádi bychom 
viděli Ježíše.“ 
Nepřipomíná nám to postoj a přání jednoho celníka, který také chtěl vidět Ježíše? 
Někde na křižovatce na okraji Jericha vylezl na strom, protože byl malé postavy. 
Podobně na nás působí touha nemocné ženy, která si přála: kdybych se aspoň 
mohla dotknout jeho šatů, byla bych uzdravená. Vzpomeňme i na Nikodéma, který 
přichází za Ježíšem v noci, aby ho viděl a promluvil si s ním.  
Zajímavá je i zkušenost samotného Filipa, na něhož se obracejí Řekové. On sám 
jednou řekne Ježíši: Ukaž nám Otce a to nám stačí. 
Ve všech těchto případech je patrné s jakou nadějí a očekáváním tito lidé 
přistupují k Ježíši. Zacheus je osloven Ježíšem, který ho uvidí ve větvích stromu 
a chce být hostem v jeho domu. A tam se koná zázrak proměny tohoto celníka. 
Rozdává majetek, zadostiučinění za škody, které způsobil, přehodnocuje svůj život. 
Nemocná, která se dotkne Ježíšových šatů, je uzdravená. Nikodém je poučen 
o novém narození z vody a ducha. Filip uslyší od Ježíše: tolik jsme spolu a ještě jsi 
mne nepoznal? Kdo vidí mne, vidí i Otce! 
A Řekové v Jeruzalémě jsou uvedeni do tajemství Kristovy oběti. Jako v rozhovoru 
s Nikodémem i tentokrát mluví Ježíš o svém vyvýšení skrze křížovou smrt. 
A všichni, také pohané, kteří doposud neměli podíl na smlouvě, kterou Hospodin 
uzavřel se svým národem, budou mít podíl na smlouvě nové a věčné, kterou 
předpověděl Jeremiáš.  
Pro dnešní reflexi je rozhodující přání a očekávání těch, kteří chtěli vidět Ježíše. 
V důsledku toho vidění, setkání, které se koná, se mění celý jejich život. Jsou 
uzdraveni, nalézají správné hodnoty, mohou nahlédnout do tajemství Božího 
království. 
Možná i my se musíme zbavit rutiny, postoje těch, kteří už všechno ví a všechno 
slyšeli, před kterými už Bůh nemá žádná tajemství a připojit se k Řekům a vyslovit: 
rádi bychom viděli Ježíše! A v tomto duchu vstoupit do poslední části postní 
doby… 

P. Miroslaw Gierga 
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