
POBOŽNOSTI A SETKÁNÍ V DOMAŽLICÍCH 
6.-13.4.2014 

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 
PONDĚLÍ –  7.4. 
AK 8.00 Za + Dorotu Doubkovou, manžela, syna, dceru a duše v očistci 
fara 17.00 Biblická hodina 
ÚTERÝ –  8.4. 
AK 8.00 Za dar živé víry a Boží požehnání pro celou rodinu 
KK 17.15 Za + Marii a Petra 
fara 18.00 Biblická duchovní obnova 
STŘEDA – 9.4.  
AK 8.00 Za + Marii Steinbachovou, manžela, syna a vnuka 
KK 17.15 Za + Jiřího Šambergera, oboje rodiče a celé přátelstvo 
fara 18.00 Modlitební společenství 
ČTVRTEK – 10.4. 
AK 8.00 Za + Manžela Jana Svatoše, oboje rodiče a sestry Žofii a Marii 
KK 17.15 Za + Markétu Forstovou, manžela a oba rody 
PÁTEK –  11.4. 
AK 8.00 Za + Václava Randu a duše v očistci 

Po mši svaté úklid kostela 
KK 16.30 Křížová cesta 
KK 17.15 Za + manžela, oboje rodiče a zemřelé z tohoto rodu 
SOBOTA –  12.4. 
KK 17.15 Za + Leopolda a Marii Lichtenbergovy a celý rod 
NEDĚLE –  13.4. – KVĚTNÁ NEDĚLE 
AK 8.00 Za + Miladu a Matěje Ledvinovy, syna Jana a o Boží požehnání pro 

živé členy rodiny 
AK 9.30 Za + Václava Ledvinu, manželku a celý rod 
KK 18.00  

 

MŠE SV. V OSTATNÍCH KOSTELÍCH 6.-13.4.2014 

 neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 

CHRASTAVICE    19.00     

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 

Farní listy č.12/2014 
Týdeník farností Domažlice a Milavče  

 

6. dubna – 5. neděle postní 

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

Duchovní slovo 
Dnešní evangelium nám nabízí popis dramatického 
setkání, plného nepokoje, nezodpovězených otázek, 
v němž se střídá bolest, smutek, naděje a radost.  
Je to text o lidském přátelství a očekávání, ale 
zároveň zpráva o Božích úmyslech a perspektivě, ze 
které Hospodin vidí náš život.  
Chápeme ty, kteří se ptají, proč Ježíš nepospíchá do 
Betánie, když slyší o nemoci svého přítele Lazara. 
Připojujeme se k těm, kteří se diví: „Copak nemohl 
ten, který otevřel oči slepému, také dokázat, aby on 
neumřel?“ 
Stojíme po boku Marty, která v rozhovoru s Ježíšem 
vyznává: „Vím, Pane, že můj bratr vstane při 
vzkříšení v poslední den.“ A toto její vyznání je 

totožné s naším, které opakujeme při každé nedělní bohoslužbě. „Věřím ve 
vzkříšení těla a život věčný“. 
Ale Pán Ježíš jde o krok dále a říká: Já jsem vzkříšení a život. A ptá se: věříš tomu?  
Neřekl ani Martě, ani nám: přináším ti pouze naději, příslib věčnosti. Ani: dávám ti 
vzkříšení a život po smrti. Všechno to jsou dary, kterých naplnění očekáváme až na 
konci času. Až Kristus přijde podruhé ve své slávě, až proběhne poslední soud, až 
nastane nové nebe a nová země. Tehdy začne život věčný. 
Ježíš však řekl: Já jsem vzkříšení a život. Kdo mne přijímá, má život věčný. Nezemře 
na věky. 
Jak často tuto zkušenost potvrzuje ve svých listech sv. Pavel: už nežiju já, ale žije ve 
mně Kristus; žijeme nový život; spolu s Kristem jsme byli pohřbeni, spolu s ním 
také žijeme.  
Kristův příslib nového života se nenaplňuje až po smrti a posledním soudu, ale 
mnohém dříve. Ve chvíli, když jsme ho přijali ve svátosti křtu. Když jsme se stali 
křesťany. A toto jméno křesťan má svůj původ ne ve křtu samotném, ale v Kristu. 
Křesťané nejsou ti, kdo podstoupili jistý obřad, ale ti, kdo jsou Kristovi; ti, kdo patří 
Kristu. Kdo se zrodili k novému životu. Věříš tomu? 

P. Miroslaw Gierga 

http://www.farnostdomazlice.cz/
mailto:farni.listy@seznam.cz

