
POBOŽNOSTI A SETKÁNÍ V DOMAŽLICÍCH 
27.4.-4.5.2014 

NEDĚLE – 27.4. – 2.NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
AK 8.00 Za + Karla Hosera a manželku Antonii, Františka Lišku, manželku 

Hedviku a dceru Hedviku, za rod Hoserů, Michlů a Lišků 
AK 9.30 Za + Marii a Aloise Jankovce 
KK 18.00 Za + Květu Reitspiesovou a manžela a o požehnání pro rodinu 
PONDĚLÍ –  28.4.  
AK 8.00 Za + Jaroslava Císlera, rodiče, sourozence a duše  očistci 
ÚTERÝ –  29.4. – SVÁTEK SV. KATEŘINY SIENSKÉ, PATRONKY EVROPY 
AK 8.00 Za + Jaroslava Kůstku, dceru Janu, sourozence a rodiče 
KK 17.15 Na poděkování a s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu 
STŘEDA – 30.4.  
AK 8.00 Za dar živé víry a Boží požehnání pro celou rodinu 
KK 17.15 Na přímluvu sv. Zikmunda za zvoníky 
fara 18.00 Modlitební společenství 
ČTVRTEK – 1.5. 
AK 8.00 Za Viktora a Martinu Volmutovy a o požehnání do dalších let 
KK 17.15 Na poděkování za 25 let společného života 
PÁTEK –  2.5. – PAMÁTKA SV. ATANÁŠE, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE 
AK 8.00 Za + Václava Sladkého, rodiče a bratra 
KK 16.30 Májová pobožnost 
KK 17.15 Za + Marii a Václava Šlajsovy, bratra Josefa a Marii 
SOBOTA –  3.5. – SVÁTEK SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLŮ 
AK 17.15 Na přímluvu sv. Floriána za všechny členy hasičských sborů 
NEDĚLE –  4.5. – 3.NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
AK 8.00 Za + Marii Němcovou, manžela a duše v očistci 
AK 9.30 Za děti, které přijímají svátost křtu, jejich rodiče a kmotry 
KK 18.00 Za + Martina Vaňka, manželku a syna 

 

MŠE SV. V OSTATNÍCH KOSTELÍCH 27.4.-4.5.2014 

 neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 

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.14/2014 
Týdeník farností Domažlice a Milavče  

 

27. dubna – 2. neděle velikonoční – Svátek Božího Milosrdenství 

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

Duchovní slovo 
Oslava tajemství vzkříšení Páně začala znamením 
prázdného hrobu. Časně ráno tam přiběhly ženy, 
aby olejem pomazaly Kristovo mrtvé tělo. Místo 
toho našly odvalený kámen a otevřený prázdný 
hrob. Nepotkaly žádného ze strážců, kteří měli 
tento hrob na starosti. Nebyl tu nikdo, kdo by jim 
mohl – aspoň v tu první chvíli – vysvětlit, co se tady 
vlastně stálo. Jen prázdná, otevřená hrobka.  
Zkusme se postavit na jejich místo, vžít se do nich 
a představme si, co bychom v tu chvíli cítili. Pokud 
jsme dost upřímní, přiznejme, že by to byl pocit 
překvapení, možná zděšení, přinejmenším údiv, 
možná strach – určitě nejistota. Osobně nevěřím 

tomu, že bychom prožili v tuto chvíli radost.  
Ani ženy žádnou radost v první chvíli neprožily. Všechno se jim a apoštolům 
vyjasňovalo postupně, až po setkáních se vzkříšeným Pánem. Až ho potkali: viděli 
ho, mluvili s ním, jedli a pili, mohli se ho dotknout, nebo dokonce vložit své prsty 
do jeho ran. Některým to pochopení a zrozená z něj radost přicházelo rychleji, 
jiným – jako třeba Tomášovi – to trvalo mnohem déle. Ale i ten poslední byl 
schopen vyznat: Pán můj a Bůh můj! 
A jak je to vlastně s námi? Nespokojili jsme se náhodou jen se zprávou, že hrob je 
prázdný. Samozřejmě nevěříme tomu, že někdo ukradl jeho tělo. Nezneklidňují 
nás všechny současné senzační zprávy, že někdo objevil jinou Kristovu hrobku, 
nebo teorie, že vůbec nezemřel apod. Každý rok oslavujeme pravdu, že on sám 
opustil svůj hrob, že překonal smrt, vstal z mrtvých. Ale potkáváme ho živého? Je 
skutečně přítomný v našem životě? Třeba to poznáme podle toho, kolik je v nás 
radosti a pokoje. Tyto dary předává těm, kdo ho potkali. 
Naštěstí pravdu Velikonoc poznáváme a prožíváme nejen tu jednu neděli v roce. 
Naštěstí tato doba, kdy se v liturgii hlásá pravda o vzkříšení, je mnohem delší. Je 
jako pozvání, abychom vyrazili na cestu a hledali příležitosti k setkání s živým 
Kristem.  Abychom se nespokojili pouze s prázdným hrobem. 

P. Miroslaw Gierga 
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