POBOŽNOSTI A SETKÁNÍ V DOMAŽLICÍCH
29.3.-5.4.2015
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
PONDĚLÍ – 30.3.
AK
8.00 Za + Františku Hrubou a manžela
AK
17.30 Kající pobožnost a příležitost k svátosti smíření
ÚTERÝ – 31.3.
AK
8.00 Na jistý úmysl
KK
17.15 Za + Věru Ševčíkovou - zádušní mše svatá
STŘEDA – 1.4.
AK
8.00 Za živý růženec ze Stráže
KK
17.15 Na jistý úmysl
fara
18.00 Modlitební společenství
ČTVRTEK – 2.4. - ZELENÝ ČTVRTEK
AK
17.00 Mše sv. Večeře Páně
AK
21.00 Adorace Nejsvětější svátosti - do 22.30
PÁTEK – 3.4. - VELKÝ PÁTEK
AK
8.00 Ranní chvály a modlitba se čtením
AK
16.15 Křížová cesta
AK
17.00 Obřady Velkého pátku
SOBOTA – 4.4.
AK
8.00 Ranní chvály a modlitba se čtením
AK
20.30 Velikonoční vigilie
NEDĚLE – 5.4. - SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
AK
8.00 Za + Karla Hosera a manželku Antonii. za rod Hoserů a Michlů, za
+Františka Lišku a manželku Hedviku a dceru, a za rod Lišků
AK
9.30 Za + Růženu Jankovcovou
KK
18.00 Na poděkování za dar života a o požehnání do dalších let
MŠE SV. V OSTATNÍCH KOSTELÍCH 29.3.-5.4.2015
neděle pondělí úterý
středa čtvrtek pátek sobota neděle
LUŽENICE
18.15
TŘEBNICE
14.30
BLÍŽEJOV 11.00
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
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Týdeník farností Domažlice a Milavče
29. března - Květná neděle
Náklady na toto číslo Farních listů činí 4,- Kč. Děkujeme.
Duchovní slovo
„Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
Daleko jsi od mých proseb, od mého hlasitého nářku.
Můj Bože, volám ve dne – a neslyšíš,
V noci – a nevšímáš si mě.“ (Žl 22,2-3)
Tento žalm zpíváme jako dnešní responsorium mezi prvním a druhým čtením.
Zpíváme ho na začátku Svatého týdne, kdy tak těžko je nám pochopit utrpení
Božího Syna. Zpíváme ho na konci týdne, který přinesl zprávu o velkém dramatu
cestujících německým letadlem - a čím víc se o tom dozvídáme, tím méně všemu
rozumíme... Můžeme se za těch okolností modlit slovy tohoto žalmu? Jsem si jistý,
že ano. A nabízím k tomu slova komentáře od Benedikta XVI.:
Jak známo, volání ze začátku tohoto žalmu, „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě
opustil?“ je zaznamenáno v Matoušově a Markově evangeliu jako výkřik Ježíše
umírajícího na kříži. Vyjadřuje celou opuštěnost Mesiáše, Božího Syna, procházejícího dramatem smrti, skutečnosti, která je v naprostém rozporu s Pánem života.
Opuštěn téměř od všech svých blízkých, zrazen a zapřen učedníky, obklopen těmi,
kdo jej tupí, Ježíš stojí pod tíží svého poslání, které vede skrze ponížení a zničení.
Volá tedy k Otci a jeho utrpení bere za svá bolestná slova žalmu.
Avšak jeho výkřik není beznadějí, tak jako jí není volání Žalmisty, jenž ve své prosbě
kráčí cestou úzkosti, která ovšem nakonec vyústí do perspektivy chvály, do důvěry
v Boží vítězství. A vzhledem k tomu, že podle hebrejského zvyku citovat začátek
Žalmu znamená odkazovat na celou skladbu, také trýznivá Ježíšova modlitba, ač
zůstává plna nevýslovného utrpení, se otvírá jistotě slávy. „Což to všechno nemusel
Mesiáš vytrpět, a tak vejít do své slávy?“ řekne Zmrtvýchvstalý učedníkům na cestě
do Emauz (Lk24,26). V jeho utrpení, v poslušnosti Otci, Pán Ježíš prochází
opuštěností a smrtí, aby vešel do života a daroval jej všem věřícím.(...)
Drazí bratři a sestry, tento žalm nás přivedl na Golgotu, k patě Ježíšova kříže,
abychom s ním znovu prošli jeho pašijemi a sdíleli plodnou radost vzkříšení.
Nechme se tedy proniknout světlem velikonočního tajemství - také ve zdánlivé Boží
nepřítomnosti, v Božím mlčení - a učme se jako učedníci z Emauz rozlišovat pravou
skutečnost přesahující pouhé zdání. Učme se rozpoznávat cestu slávy právě
v ponížení a plné zjevení života ve smrti, v Kříži. Vložíme-li takto všechnu svou
důvěru a naději v Boha Otce, budeme ho moci také my v každé úzkosti s vírou
prosit a naše volání o pomoc bude proměněno ve zpěv chvály.
P. Miroslaw Gierga

