Farní listy č.15/2014

POBOŽNOSTI A SETKÁNÍ V DOMAŽLICÍCH
4.-11.5.2014
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
PONDĚLÍ – 5.5.
AK
8.00 Za + Jana Konopíka a manželku
fara
17.00 Biblická hodina
fara
18.00 Setkání rodičů před prvním svatým přijímáním
ÚTERÝ – 6.5.
AK
8.00 Za + Zdeňka Chlubnu
KK
17.15 Za + rodiče Landkammerovy, bratry a švagrové
STŘEDA – 7.5.
AK
8.00 Za živý růženec ze Straže
KK
17.15 Za + Stanislava Švandrlíka, bratra s manželkou a oboje rodiče
fara
18.00 Modlitební společenství
ČTVRTEK – 8.5.
AK
8.00 Na poděkování za dar života s prosbou o požehnaní pro celou
rodinu
KK
17.15 1. Za Václava Vísnera a jeho rodiče
2. Na jistý úmysl a za + Miloše Damka
PÁTEK – 9.5.
AK
8.00 Za + Marii Duffkovou, rodiče a sourozence
KK
16.45 Májová pobožnost
KK
17.15 Za + rodiče Kouklovy, děti a celý rod
SOBOTA – 10.5.
KK
17.15 Za + Annu Císlerovou, manžela, sestru, rodiče a prarodiče
AK
18.00 První zpověď děti
NEDĚLE – 11.5. - 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
AK
8.00 Za + Jana Konopa, manželku, dceru a duše v očistci
AK
9.30 Za + Václava Mlezivu, manželku a celý rod
KK
18.00 Za + Marii Lichtenbergovy a celý rod
MŠE SV. V OSTATNÍCH KOSTELÍCH 4.-11.5.2014
neděle pondělí úterý
středa čtvrtek pátek sobota
BLÍŽEJOV 11.00
PENZION
15.00
LUŽENICE
19.00
PASEČNICE
19.00
Římskokatolická farnost Domažlice, www.farnostdomazlice.cz;; tel. 608 524 136

Týdeník farností Domažlice a Milavče
4.května – 3. neděle velikonoční
Náklady na toto číslo Farních listů činí 4,- Kč. Děkujeme.
Z poselství papeže Františka k světovému dni
modliteb za duchovní povolání

neděle
11.00

Drazí bratři a sestry, žít „vysokou míru běžného
křesťanského života“ (srov. Jan Pavel II., apoštol. list
Novo millennio ineunte, 31) často znamená jít proti
proudu a také se setkávat s překážkami mimo nás
i v nás. Sám Ježíš nás upozorňuje, že dobré semeno
Slova Božího je často uloupeno tím zlým, brání mu
soužení, dusí ho starosti a vábení světa (srov. Mt
13,19-22). Všechny takové těžkosti by nás mohly
odrazovat a vést nás k tomu, abychom se spokojili se
zdánlivě pohodlnějšími cestami. Ale pravá radost
povolaných spočívá v tom, že věří a zakoušejí, jak on, Pán, je věrný, a že s ním
můžeme kráčet, být učedníky a svědky Boží lásky a otevírat srdce velkým ideálům
a velkým věcem. „My křesťané jsme nebyli Pánem vyvoleni pro nějaké nepatrné
věcičky; jděte stále za ně k věcem velikým. Vsaďte život na velké ideály!“ (Homilie
při mši k biřmovancům, 28. dubna 2013).
Vás biskupy, kněze, řeholníky, komunity a křesťanské rodiny vyzývám k tomu,
abyste zaměřili pastoraci povolání tímto směrem a doprovázeli mladé na cestách
ke svatosti, které jsou osobní, „vyžadují opravdovou pedagogiku svatosti,
schopnou přizpůsobit se životnímu stylu jednotlivých osob. Tato pedagogika musí
spojit bohatství pozvání, adresované všem pokřtěným, s tradičními metodami
osobní a skupinové pomoci i s novými formami, které nabízejí sdružení a hnutí
uznaná církví“ (Jan Pavel II. apoštol. list Novo millennio ineunte, 31). Uzpůsobme
své srdce, aby bylo „dobrou půdou“ pro naslouchání, příjímání a prožívání Slova
a tak aby přinášelo plody. Čím více se dokážeme sjednocovat s Ježíšem modlitbou,
Písmem svatým, eucharistií, svátostmi slavenými a žitými v církvi a bratrstvím, tím
více v nás poroste radost, že můžeme spolupracovat s Bohem na službě pro
království pravdy a milosrdenství, spravedlnosti a pokoje. Žeň pak bude hojná,
úměrná milosti, jakou jsme učenlivě dokázali přijmout. S tímto přáním
a s prosbou, abyste se za mne modlili, ze srdce všem uděluji své apoštolské
požehnání.

