
POBOŽNOSTI A SETKÁNÍ V DOMAŽLICÍCH 
30.3.-6.4.2014 

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 
PONDĚLÍ –  31.3. 
AK 8.00 Na poděkování za dar života a s prosbou o požehnání pro celou 

rodinu 
fara 17.00 Biblická hodina 
ÚTERÝ –  1.4. 
AK 8.00 Za + Josefa Hinterholzingera, manželku, oboje rodiče a sourozence 
KK 17.15 Za + Zdeňka Slačíka 
STŘEDA – 2.4.  
AK 8.00 Za živý růženec ze Stráže 
KK 17.15 Za + Matěje Vaňka, manželku, tři syny a duše v očistci 
fara 18.00 Modlitební společenství 
ČTVRTEK – 3.4. 
AK 8.00 Za + Annu Šmausovou, manžela, rodiče a duše v očistci 
KK 17.15 Za + Janu Blahovou a rodiče 
PÁTEK –  4.4. 
AK 8.00 Za + Tomáše Kozinu, manželku a celý rod 
KK 16.30 Křížová cesta 
KK 17.15 Za + Miladu Brušákovou (zádušní mše sv.) 
SOBOTA –  5.4. 
KK 17.15 Za + Marii a Josefa Křepelovy, jejich rodiče a celý rod 
NEDĚLE –  6.4. – 5.NEDĚLE POSTNÍ 
AK 8.00 Za uzdravení syna 
AK 9.30 Za + Josefa Kupilíka a manželku 
KK 18.00 Za + Marii Podestátovou, jejího otce a rodiče Podestátovy a dva 

syny 
 

MŠE SV. V OSTATNÍCH KOSTELÍCH 30.3.-6.4.2014 

 neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 

PENSION   15.00      

LUŽENICE    18.15     

NEMOCNICE     15.10    

BLÍŽEJOV 11.00       11.00 

 
Římskokatolická farnost Domažlice 

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

 

Farní listy č.11/2014 
Týdeník farností Domažlice a Milavče  

 

30. března – 4. neděle postní 

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

Duchovní slovo 
Ježíš je čekaný Mesiáš, který dává vodu živou - o tom jsme slyšeli před týdnem.  
Dnes Ježíš uzdravuje. Ale toto uzdravení je zvláštní. Tady přece jde o slepého, 
který od narození žil ve tmě. O člověka, který neviděl svět, ve kterém žil, který ani 
nemohl poznat všechno to, co mu Bůh daroval. V dnešním evangeliu nejde jenom 
o fyzickou nemoc; tady jde o nalezení smyslu a radosti života. 
Nejdříve se apoštolové ptají Ježíše: „Kdo zhřešil, on nebo jeho rodiče, že se narodil 
slepý?” Pro ně je to jasné. Slepota je trest za hříchy. A přitom každý z nich vidí, je 
zdravý, a to znamená, že jsou spravedliví. Nezhřešili.  
Ježíš ale odpovídá: „Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit Boží 
skutky”. Za chvíli tento člověk bude uzdravený, aby lidé poznali Mesiáše, aby lidé 
vzdali Bohu chválu.  
Každá nemoc je zlo. Každé utrpení bolí. Ale Bůh i toho využívá, aby se zjevila jeho 
milost. Někdo může být uzdravený, jako slepec z dnešního evangelia, a někdo jiný 
s pokorou utrpení přijímá a s láskou obětuje Bohu. Tehdy on sám je znamením, 
příkladem pro ostatní - dává  své bolesti hluboký smysl, hodnotu. Často se 
modlíme za nemocné, přejeme každému člověku hodně zdraví. Správně. Ale Ježíš, 
který tolik lidí uzdravil, sám trpí a umírá. Ukazuje nám, že na tomto světě je 
utrpení nejenom přítomné, ale je dokonce nutné. Je spoluúčastí na Kristově kříži. 
Hodně se změnilo od té doby, kdy apoštolové položili svou otázku. Dnes možná 
vidíme všechno jinak, a nemyslíme si, že jsme spravedlivější, méně hříšní než ti, 
kterých se dotýká utrpení. Ale rádi se ještě ptáme: za jaké hříchy mě to potkalo? 
Proč to musím prožívat? Proč právě já? Vím, že to zní trošku divně, ale přece náš 
kříž je také znamením Boží lásky. Bůh nás povolal, zvolil, aby se i na nás zjevily Boží 
skutky. Aby skrze nás někdo uvěřil. Aby naše víra byla silnější.  
V evangeliu je ještě i druhá otázka: „Snad jsme i my slepí?” Ježíš odpoví: „Přece 
říkáte: Vidíme. Proto váš hřích trvá”. Vlastě řekli: nepotřebujeme ani Tebe, ani 
světlo, které přinášíš. Máme ve všem jasno. Odpověděli na první nabídku 
pokušitele: budete jako Bůh, stačíte si sami. Kristus uzdravující slepého a zasahující 
do našeho života skrze svátost křtu, nepřichází jako ten, který chytí naši dlaň 
a povede nás životem za ruku. Přichází jako světlo, ukazuje cestu, kterou jít 
můžeme, ale nikdy nás k ní nebude nutit. Toto světlo má také moc ukázat nám 
naše slabosti, ale my sami se musíme k nim přiznat…  

http://www.farnostdomazlice.cz/
mailto:giergami@volny.cz

