
POBOŽNOSTI A SETKÁNÍ V DOMAŽLICÍCH 
18.-25.5.2014 

NEDĚLE – 18.5. – 5.NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
AK 8.00 Za + Jiřího Vogeltanze, manželku, dceru a celý rod 
AK 9.30 Za + Matěje Konopa, manželku a celý rod 
KK 18.00 Za + Jiřího Hánu a oba rody 
PONDĚLÍ –  19.5.  
AK 8.00 Za + Marii Steinbachovou, manžela, syna a vnuka 
fara 17.00 Biblická hodina 
ÚTERÝ –  20.5.  
AK 8.00 O pokoj, mír a požehnání pro celou rodinu 
KK 17.15 Za + Václava Klukana a rodinu 
STŘEDA – 21.5.  
AK 8.00 Za živý růženec z Nevolic 
KK 17.15 Za + rodiče Kinclovy a Kaufnerovy a celý rod 
fara 18.00 Modlitební společenství 
ČTVRTEK – 22.5. 
AK 8.00 Za + Marii a Petra 
KK 17.15 Za + Jaroslavu Nedvědovou 
PÁTEK –  23.5.  
AK 8.00 Za + Janu, manžela, rodiče a bratra 
KK 16.45 Májová pobožnost 
KK 17.15 Na poděkování Bohu a Panně Marii  
SOBOTA –  24.5.  
KK 17.15 Za + Annu Sazamovou a manžela 
NEDĚLE –  25.5. – 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
AK 8.00 Za + Jana Přibyla, syna a oboje rodiče 
AK 9.30 Za + Annu Randovou a manžela 
KK 18.00 Za + Václava Vaňka, rodiče Hinterholzingerovy a Vaňkovy a duše 

v očistci 
 

MŠE SV. V OSTATNÍCH KOSTELÍCH 18.-25.5.2014 

 neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 

BLÍŽEJOV        11.00 

CHOTIMĚŘ 14.00        

TŘEBNICE        14.45 

DOBRÁ VODA       11.00 
májová 14.00 

 
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.17/2014 
Týdeník farností Domažlice a Milavče  

 

18. května  – 5. neděle velikonoční  

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

Duchovní slovo 
Dva učedníci, kteří v den vzkříšení Páně odcházejí 
z Jeruzaléma do Emauz potkávají Krista, ale nepoznávají 
ho. Jakoby se na nich naplní slova Mistra: mají očí, ale 
nevidí, mají uší, ale neslyší… 
V dnešním evangeliu čteme o Filipovi, který se obrací na 
Ježíše s prosbou, se kterou bychom se asi všichni snadno 
ztotožnili: Pane, ukaž nám Otce – a to nám stačí. Co si víc 
člověk může přát, než vidět Boha. A až ho uvidí, 
nepotřebuje už nic víc, to mu skutečně stačí. Ale Ježíš se 
diví slovům Filipa. Není pohoršen jeho troufalostí, prosba 
mu nepřipadá drzá, ale diví se tomu, že Filip ještě 

nepoznal, že vidí Boha. Má oči a nevidí…  
Emauzští učedníci nakonec poznali Pána, jak dobře víme, při lámání chleba. Nejen 
díky přátelské atmosféře posezení u společného stolu, ale díky zážitku poslední 
večeře – eucharistie. A také díky slovům, ve kterých jim vysvětlil smysl Písma. 
Tak se blížíme k citlivé záležitosti, k okamžiku, kdy si musíme položit otázku, zda  
naše oči vidí a naše uši slyší. K otázce úcty, kterou vzdáváme Kristu, kdy je nám na 
dosah: ve svém slovu a v eucharistii.  
Od dětství jsem byl vychován k postoji nejhlubší úcty ke Kristu v eucharistii. 
Okamžik adorace Nejsvětější svátosti v monstranci na oltáři je pro mne spojen 
s největším pocitem posvátna. Chvíle modlitby před v monstranci vystaveným 
Tělem Páně je nenahraditelná.  
Jsme si vždy toho vědomi? Jakým darem může být pro nás páteční adorace před 
večerní mší svatou? Anebo společná modlitba během tridua Matky Dobré Rady? 
Zvláště letos, když toto Triduum jsme prožívali ve  velikonočním oktávu, a lze 
předpokládat, že jsme před svátky přistoupili ke svátosti smíření, neměli bychom 
dát přednost právě této společné modlitbě tváří v tvář eucharistickému Kristu 
před dožadováním se zpovědi? Vnímáme vůbec přítomnost Boha, kdy je nám na 
dosah, na oltáři? Blíží se svátek a průvod Božího Těla. Někdy se až bojím na to 
pomyslet, nakolik nám zevšedněla ta Boží blízkost…  
Možná prosíme, jak Filip, toužíme po tom, abychom viděli Boha. A když ho vidíme, 
nepoznáváme ho, tváříme se jako bychom ho neviděli.   
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