
POBOŽNOSTI A SETKÁNÍ V DOMAŽLICÍCH 
1.-8.6.2014 

NEDĚLE – 1.6. – 7.NEDĚLE VELIKONOČNÍ 
AK 8.00 Na poděkování Bohu za léta společného života 
AK 9.30 Za děti, které přijímají svátost křtu, jejich rodiče a kmotry 
KK 18.00 Za + Antonína Hánu, manželku a celý rod 
PONDĚLÍ –  2.6.  
AK 8.00 Za + prababičku Marii Ibrmeierovou 
fara 17.00 Biblická hodina 
ÚTERÝ –  3.6. – PAMÁTKA SV. KARLA LWANGY A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ 
AK 8.00 Za + manžela, dvoje rodiče, sestru a švagra 
KK 17.15 Za + Marii a Petra 
STŘEDA – 4.6.  
AK 8.00 Za živý růženec  ze Stráže 
KK 17.15 Na poděkování za šťastnou operaci  
fara 18.00 Modlitební společenství 
ČTVRTEK – 5.6. – PAMÁTKA SV. BONIFÁCE, BISKUPA A MUČEDNÍKA 
AK 8.00 Za + Annu Bohdanovou, manžela, dcery a celý rod 
KK 17.15 Za + Josefa a Marii Příbkovy a celý rod 
PÁTEK –  6.6.  
AK 8.00 Za + Kateřinu Kovaříkovou, manžela, syna a vnuka 
KK 16.45 Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně 
KK 17.15 Za + sestry, švagry, synovce Pavla a vnučku  
SOBOTA –  7.6.  
KK 20.00 Svatodušní vigilie  
NEDĚLE –  8.6. – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 
AK 8.00 Za + Matěje a Miladu Ledvinovy, syna Jana a celý rod 
AK 9.30 Za děti, které přistupují k prvnímu svatému přijímaní 
KK 18.00 Za + Boženu Šindelářovou, vnuka a celý rod 

 

MŠE SV. V OSTATNÍCH KOSTELÍCH 1.-8.6.2014 

 neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 

PENZION   15.00      

LUŽENICE    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.18/2014 
Týdeník farností Domažlice a Milavče  

 

1. června - 7. neděle velikonoční  

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

Duchovní slovo 
Liao Yiwu je čínský spisovatel a disident. Za svou 
literární tvorbu a zveřejnění svých názorů byl 
v komunistické Čině několik let vězněn a následně 
zbaven práva publikovat své knihy. V roce 2011 
emigroval do Německa. Do češtiny byla přeložena 
mj. jeho kniha Rozhovory se spodinou. Tyto 
bolestivé a často šokující rozhovory ukazují Čínu, 
kterou nemáme šanci jindy spatřit – Čínu 
bezdomovců, vyvrhelů a pouličních muzikantů, 
jimž ale nikdo nemůže vzít jejich důstojnost, 
humor a lidskost. V polském překladu se nedávno 
objevila jeho poslední kniha Bůh je červený (nebo 
rudý?), příběh o tom, jak v komunistické Číně 

přetrvalo a rozkvetlo křesťanství.  
Na několika místech si můžeme přečíst o bohaté infrastruktuře, kterou v Číně 
vybudovali a ponechali misionáři z Belgie a Holandska. Vzpomněl jsem si přitom, 
jak často jsem na stopu nizozemským misionářů narazil při svých cestách do Afriky 
nebo Jižní Ameriky. Polští kněží dnes slouží v kostelích, které v Lesotho, Jihoafrické 
republice nebo Peru a Bolivii stavěli před sto lety kněží z Nizozemska. Ze země, 
která na začátku 20 století byla misijní velmocí a dnes se zdá, že ztrácí svou 
křesťanskou tvář.  
Proč na to dnes vzpomínám a co to má společného s velikonoční dobou? Myslel 
jsem na to všechno při popisu nanebevstoupení Páně v Matoušově evangeliu. 
Učedníci, kteří doprovodili Krista, než se On vrátil k Otci, měli ještě nějaké 
pochybnosti. Aspoň tak o tom píše sv. Matouš. A Ježíš, aby je utvrdil ve víře, 
nedělá před nimi žádný další zázrak ani neprosí, aby opět vkládali ruce do jeho 
boku. Ježíš je ujišťuje o své přítomnosti po všechny dny až do konce světa a posílá 
je, aby v tomto světě hlásali to, čemu se od něj naučili, získávali mu všude další 
učedníky a udělovali křest ve jménu Otce i Syna, i Ducha svatého. 
Ježíš jim na rozloučenou dává misijní úkol: jděte do celého světa! Víra, která není 
předávána, umírá! Křesťané, kteří se zřeknou svého misijního nasazení a nadšení 
z hlásání evangelia, ztrácí svoji identitu. Stejně tak jednotlivci, ale i celé národy. 
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