Farní listy č.10/2014

POBOŽNOSTI A SETKÁNÍ V DOMAŽLICÍCH
23.-30.3.2014
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
PONDĚLÍ – 24.3.
AK
8.00 Za + Krále a duše v očistci
fara
17.00 Biblická hodina
ÚTERÝ – 25.3. – SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
AK
8.00 Za + Václava Koukola, sestru a rodiče
KK
16.00 Mše sv. a setkání Fatimského apoštolátu
KK
17.15 Za + Josefa, Marii a Barboru Kitzbergerovy
fara
18.00 Biblická duchovní obnova
STŘEDA – 26.3.
AK
8.00 Za + Josefa Blackého, manželku, vnučku a celý rod
KK
17.15 Za rod Sejpků a Krůsů
fara
18.00 Modlitební společenství
ČTVRTEK – 27.3.
AK
8.00 Za + Matěje Blackého, manželku, bratra Jakuba, sestru Annu
a duše v očistci
KK
17.15 Za + Annu Rogovskou a celý rod
PÁTEK – 28.3.
AK
8.00 Za zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu
KK
16.30 Křížová cesta
KK
17.15 Za živý růženec z Domažlic
SOBOTA – 29.3.
KK
17.15 Za + Hertu Wellein
NEDĚLE – 30.3. – 4.NEDĚLE POSTNÍ
AK
8.00 Za + Josefa Votrubu a rodiče
AK
9.30 Na poděkování Bohu a za + rodiče Konopíkovy a Svobodovy
KK
18.00 Za + Mášu Veverkovou
MŠE SV. V OSTATNÍCH KOSTELÍCH 23.-30.3.2014
neděle pondělí úterý
středa čtvrtek pátek sobota
NEVOLICE
18.15
BLÍŽEJOV 11.00
Římskokatolická farnost Domažlice
www.farnostdomazlice.cz; e-mail: giergami@volny.cz; tel. 608 524 136

Týdeník farností Domažlice a Milavče

neděle
11.00

23. března – 3. neděle postní
Náklady na toto číslo Farních listů činí 4,- Kč. Děkujeme.
Duchovní slovo
Dnes v evangeliu slyšíme o ženě, která sedí u studny a mluví s Ježíšem. A Pán ji
prosí, aby mu dala napít. Tady všechno je jakoby obráceně. Ne člověk prosí Boha,
ale Bůh o něco prosí člověka. Ani nevíme jestli samařská žena splnila tuto prosbu,
ale slyšíme, jak pokračuje v rozhovoru s Ježíšem. Od začátku tohoto setkání Ježíš
pořád překvapuje samaritánku. A ona se nejdřív diví, že on – žid, s ní vůbec mluví.
Že v ní nevidí někoho horšího, hříšného, nečistého, ale vidí v ní své dítě, člověka,
kterého přišel spasit. A hned jí připomíná své poslání: nabízí jí vodu, která se stane
pramenem vody tryskající do života věčného.
A tak se blížíme k tomu nejpodstatnějšímu okamžiku tohoto setkání. Když už žena
prosí o vodu, o ten neobyčejný dar, vodu pro život věčný, Ježíš ji připomíná její
hřích. "Ten, kterého máš teď, není tvůj muž“. Jakoby Ježíš řekl: žiješ v hříchu.
Dobře víme, co židé dělali, když někoho chytili za cizoložství. Kamenovali ho. Žena,
která žila s člověkem, který nebyl její muž, cizoložila. Ježíš jí neukamenuje. Ježíš jí
pomáhá poznat pravdu.
Jakého Boha nám ukazuje dnešní Boží slovo a zda je to ten Bůh, kterého představu
máme v srdci?
Bůh je spravedlivý soudce: za zlo trestá a za dobro odměňuje. Je to samozřejmě
pravda. A také tady začíná problém: jak si představujeme Boží trest nebo Boží
trestaní? Spáchal-li člověk něco zlého, tak Bůh se na to podívá, Bůh to vidí, otevře
svou knihu, všechno si zapíše a potom ještě pošle nějaký trest, menší nebo větší
neštěstí. A možná přitom si řekne: je mi líto, ale musím být spravedlivý.
Pokud by to byla pravda, ani Izrael na poušti by nedostal vodu ani Samaritánka
z Evangelia by nemluvila s Ježíšem.
Máme tedy věřit, že neexistuje žádný trest za hříchy? Ano, existuje. A máme si to
uvědomit, že největší trest za náš hřích je naše vzdálení se od Boha, to že mu
říkáme: udělám si to všechno podle sebe, jak chci já sám, už tě nepotřebuji, sám
vím nejlépe, co mám dělat. Člověk sám přijde o Boží přátelství. Je tragicky
samotný. Musí ho Bůh ještě za to trestat?
Bůh chce, aby se člověk k němu vrátil. Aby poznal svou bídu, samotu. Aby člověk
přijal dar spásy. Nejen vodu, dávající život věčný, tzn. křest, ale také pokrm, který
dává sílu. Bůh nás vyzývá, abychom poznali pravdu o sobě a abychom uznali, že
bez něj nemůžeme nic změnit.

