
POBOŽNOSTI A SETKÁNÍ V DOMAŽLICÍCH 
8.-15.6.2014 

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 
PONDĚLÍ –  9.6.  
AK 8.00 Za + Václava Krejčího 
fara 17.00 Biblická hodina 
ÚTERÝ –  10.6.  
AK 8.00 Za + Miroslava Blackého a celý rod 
KK 17.15 Za zemřelé, na které nevzpomínají příbuzní a přátelé 
STŘEDA – 11.6.  
AK 8.00 Za + Jana Kalčíka a otce 
KK 17.15 Za + Marii a Emila Byrtusovy a duše v očistci 
fara 18.00 Modlitební společenství 
ČTVRTEK – 12.6.  
AK 8.00 Za + Antonii Duchkovou a manžela 
KK 17.15 Za + Josefa Belfína, rodiče a sourozence z obou rodů 
PÁTEK –  13.6.  
AK 8.00 Za + Antonína Sladkého, manželku a dva syny 
KK 16.45 Růžencová pobožnost 
KK 17.15 Za + rodiče a prarodiče z obojí strany a za všechny příbuzné 
SOBOTA –  14.6.  
 15.00 Poutní mše svatá na Baldově  
NEDĚLE –  15.6. – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 
AK 8.00 Za + Jana Přibyla, syna a dvoje rodiče 
AK 9.30 Za + Annu a Matouše Kůstku a celý rod 
KK 18.00 Za + Leopolda a Marii Lichtenbergovy a celý rod 

 

MŠE SV. V OSTATNÍCH KOSTELÍCH 8.-15.6.2014 

 neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 

CHRASTAVICE    19.00    11.00 

NEMOCNICE     15.10    

PASEČNICE     19.00    

LUŽENIČKY        11.00 

TŘEBNICE        14.30 

BLÍŽEJOV 11.00       11.00 
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Máte zájem o odběr Farních listů a zprav ze života farnosti mailem,  
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8. června – Slavnost Seslání Ducha svatého  

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

Duchovní slovo 
Slavnost Seslání Ducha svatého má v naší 
farnosti vždy silný eucharistický rozměr. Aspoň 
posledních několik let, od doby, kdy jsme se 
rozhodli, že každý rok tento den oslavíme první 
svaté přijímání. Stačí ale jen chvíle reflexe, 
abychom objevili a přiznali, že každé Letnice 
jsou úzce spjaté s eucharistií. Vždyť Ježíšovi 
učedníci a Jeho Matka očekávali slíbeného 
Ducha, když setrvávali ve společné modlitbě ve 
Večeřadle!  
Seslání Ducha svatého není tedy jen svátkem 
ohnivých jazyků, sestupujících na apoštoly, ale 
je svátkem celého společenství církve, 
Kristových učedníků a Panny Marie shromáždě-
ných kolem tajemství eucharistie! Naše 
večeřadlo, naše svatyně jsou od této doby 
místem, kde přijímáme dary Utěšitele 
a společné prožívání mše svaté a blízkost Marie 

jsou jedním z nejvýraznějších okamžiků, kdy působení Ducha vnímáme. 
Měl jsem to štěstí prožít v poslední době několik významných a krásných 
duchovních zkušeností, a snažím se o to rozdělit. Už nejen těch několik hodin 
prožitých u betlémských sester, ale i dny prožité v Lurdech a La Salette. Pokaždé se 
do popředí dostávají slavení eucharistie, silný zážitek společenství modlitby a úcta 
k Panně Marii. Jako o Letnicích. A když jsem přemýšlel o tom, jestli jako farnost 
máme někdy šanci prožít společně takovou slavnou liturgii, napadlo mne slavení 
Božího Těla. Možná skutečně velikonoční vigilie je jaksi příliš náročná. O nedělích 
jsme rozdělení do tří skupin, podle bohoslužeb. Ale na Boží Tělo se skutečně 
můžeme setkat všichni najednou u oltáře. A pořád mám pocit, že má cenu za to 
bojovat a k tomu Vás zvát. A snažit se o naplnění velkého snu: abychom svou 
radostí z modlitby a úctou k tajemství Boha přítomného mezi námi pod způsobou 
Chleba uměli povzbudit ostatní. Abychom byli svědky víry, která umí být nakažlivá.   

P. Miroslaw Gierga 
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