Farní listy č.9/2014

POBOŽNOSTI A SETKÁNÍ V DOMAŽLICÍCH
16.-23.3.2014
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
PONDĚLÍ – 17.3.
AK
8.00 Za + Josefa Tochora, sestru, rodiče a duše v očistci
fara
17.00 Biblická hodina
ÚTERÝ – 18.3.
AK
8.00 Za + Josefa a Marii Hofmanovy, rodiče a sourozence
KK
17.15 Na poděkování Bohu a Panně Marii
STŘEDA – 19.3. – SLAVNOST SV. JOSEFA
AK
8.00 Za živý růženec z Nevolic
KK
17.15 Za + Josefa Václavovice, rodiče, sourozence a celý rod
fara
18.00 Modlitební společenství
ČTVRTEK – 20.3.
AK
8.00 Za + Josefa Knopfa, sourozence a rodiče
KK
17.15 Za rodinu Hoffmanovu a Bendovu
PÁTEK – 21.3.
AK
8.00 Za + Josefa Císlera, manželku a celý rod
Adorace do 10.00 hod.
KK
16.30 Křížová cesta
KK
17.15 Za + Josefa Belfína, rodiče a sourozence a obou rodů
SOBOTA – 22.3.
KK
17.15 Za + Janu, manžela, rodiče a bratra
NEDĚLE – 23.3. – 3.NEDĚLE POSTNÍ
AK
8.00 Za + Josefa a Annu Cibulkovy a celý rod
AK
9.30 Za + rodiče Dufkovy a celý rod
KK
18.00 Za + Josefa Jírovce, manželku, dvě dcery a celý rod
MŠE SV. V OSTATNÍCH KOSTELÍCH 16.-23.3.2014
neděle pondělí úterý
středa čtvrtek pátek
LUŽENIČKY
18.15
TŘEBNICE 14.30
BLÍŽEJOV 11.00

Týdeník farností Domažlice a Milavče

sobota

Římskokatolická farnost Domažlice
www.farnostdomazlice.cz; e-mail: giergami@volny.cz; tel. 608 524 136

neděle

11.00

16. března – 2. neděle postní
Náklady na toto číslo Farních listů činí 4,- Kč. Děkujeme.
Duchovní slovo
Co je v době postní nejdůležitější? Asi obrácení? Možná i samotný půst. Sebezápor. Kajícnost. Lítost. Je tolik možných odpovědí. A všechny jsou správné.
Ale dnešní evangelium nám napovídá ještě jednu možnost: mluví o proměně. Není
na tom nic divného, protože každé obrácení je jistou proměnou člověka. Bez
vnitřního proměnění, beze změny ve způsobu chápání svého života není možné
obrácení, větší a pevnější přilnutí ke Kristu.
Ale v dnešním evangeliu proměně nepodléhá člověk, ale Bůh – Ježíš Kristus. O jeho
proměnění na hoře čteme v evangeliu druhé postní neděle. Každý, kdo má
minimální zkušenosti a znalosti pokud jde o náboženství, musí hned reagovat: to
není možné, Bůh se nemůže proměnit, Bůh nepodléhá žádným změnám, je pořád
stejný, protože je dokonalý.
I s tím musíme souhlasit. Zkusme proto najít cestu k vyřešení i tohoto problému.
Z popisu události na hoře Tábor se můžeme dozvědět, že se změnil Ježíšův vzhled.
Změnilo se to, co viděli jeho učedníci. Teologové tvrdí, že apoštolové už tehdy
viděli Krista v jeho slávě, tzn. takového, jaký byl po svém zmrtvýchvstání. Že celá
tato událost jim byla dopřána, aby mohli zakusit Kristova vítězství ještě před jeho
umučením, aby potom neztratili víru, aby se mohli ve svých vzpomínkách vrátit
k té chvíli, kdy slyšeli hlas samotného Boha, který prohlašuje Ježíše za svého Syna.
Tak to vypadá jakoby ze strany Boha. A jak to vidí a prožívá člověk? Učedníkům se
mohlo zdát, že svého učitele znají už moc dobře. Sice je několikrát svým chováním
nebo aspoň nějakým slovem překvapil, ale pořád jim byl moc blízký a známý.
Obdivovali ho, byli na něj svým způsobem i pyšní a vážili si toho pocitu bezpečí,
který jim nabízel. A tam, na hoře Tábor se jim otevřely oči a najednou poznali, že
zatím svého Mistra vůbec neznali, že nevěděli o něm to nejpodstatnější.
Prožíváme svoji postní dobu a lépe nebo hůře nabízíme Bohu naše různé oběti.
Adorujeme trpícího Krista a máme s ním hluboký soucit. S lítostí a pokorou
klečíme pod křížem, abychom vyjádřili Bohu naši vděčnost za spásu, která z tohoto
kříže pramení.
Ale Pán Bůh nás dnes zve na vysokou horu, blíž k sobě, abychom viděli jeho moc,
jeho slávu. Aby se nám otevřely naše oči. Abychom viděli Boha takového, jakým on
skutečně je, a ne takového, jakým bychom si přáli, aby byl.
P. Miroslaw Gierga

