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Zrcadla zahrála (domažlickým) rodinám  
 

Byl sport a po něm 
společný oběd. Přijel 
kouzelník a čaroval 
pro děti. Byla 
přednáška pro 
dospělé a mše svatá 
pro všechny – i když 
bez biskupa. Nakonec 
byl také koncert a po 
něm ještě dlouhé 
posezení na faře, kde 
se nadále zpívalo 
a povídalo skoro do 
rána (což, doufám, 

nikoho nepohorší). Uskutečnilo se 1. Diecézní setkání rodin a bylo nám spolu dobře! 
Když si vybavuji podobné vzpomínkové texty např. v Diecézním zpravodaji, vidím, jak 
se v nich hemží smajlíci a vždy se z těchto článků dozvím, že za všechno jsme rádi 
a všechno je, jak má být. Jenomže mám pocit, že není. A žádný smajlík do textu 
nevložím.  
1. Diecézního setkání 
s biskupem se zúčastnilo 
několik rodin z Domažlic 
a pár dalších ze 
sousedních farností. 
„Z Plzně ti nepřijede 
nikdo“ – předem 
ujišťoval Jindřich Fencl 
z plzeňského biskupství, 
a bohužel měl pravdu. 
Bál jsem se zeptat, zda 
se to považuje za 
normální jev. 
Z diecézního se nám 
udělalo tedy jen vikariátní setkání. Bohužel ani otec biskup nemohl zůstat na mši svaté, 
protože musel odjet dříve do Německa. Na závěr tedy setkání už nebylo ani diecézní, 
ani s biskupem… Rozumím, že otec biskup měl další povinnosti, ale mrzí to. Stejně jako 
fakt, že v některých farnostech se ani nečetlo pozvání, s kterým se na rodiny (podobně 
jako dříve na ministranty a děti) otec biskup obrátil.  
Nápad tohoto setkání se zrodil spontánně a byl připraven dobrovolníky, kteří tomu 
věnovali svůj čas – paradoxně na úkor své vlastní rodině. Za to jim patří slova 

poděkování. Do názvu letošního setkání vložili slovo „první“. Můžeme čekat, že za rok 
připraví „druhé“? Můžeme to po nich vůbec chtít? 

P.Miroslaw Gierga 
 
Nakonec přidávám reflexi jedné z našich farnic: 
Proč jsme tak málo věrní Ježíši Kristu? Proč se chceme setkávat s Ním v eucharistii 
jenom v neděli? Proč nám některým tato oběť stačí? Proč nepřicházíme do blízkosti 
Nejsvětější svátosti i ve všední dny?  
21. září byla sobota. Bylo doma mnoho podzimní práce. Přesto jsme si někteří udělali 
volno a nelitovali času účastnit se homilie našeho biskupa Františka. Jistě měl radost, 
že opět přijíždí do Domažlic. My jsme mu měli udělat radost naplněným kostelem. 
Bohužel na Domažlice a okolí nás bylo málo. Bylo nás málo i na koncertě, kde 
s pěkným programem vystoupila skupina Zrcadla. Stalo se stalo. Zase se máme za co 
modlit. Za to, abychom vytvářeli lepší zázemí pro víru v našich rodinách. Víme dobře, 
o čem mluvíme. 
 

Krátce 
 

Pozvánka 
Orel, jednota Domažlice pořádá dne 5. října pochod Kozinovo krajem. Start je 
v budově, kde je orlovna, tj. náměstí Míru 34, těsně u brány, v době od 8 - 10 hod. Tam 
je také po návratu z cesty cíl. Jsou stanoveny tři trasy - 11, 17 a 23 km. Jsou též dvě 
trasy pro cyklisty a kratší cesta pro děti s nástupem v 10 hod. Po návratu do cíle vás 
čeká diplom a malé občerstvení. 
  

Informace o vikariátních akcích 
Správce webových stránek farnosti Kdyně nabízí všem zájemcům službu zasílání 
pozvánek na akce, které se budou konat v domažlickém vikariátu. Podmínkou je 
zaslaní své mailové adresy na: farnostkdyne@seznam.cz 
 

Mešní intence na rok 2014 
Od příští neděle 6. října (ne od 1.10. jak bylo avizováno před týdnem – za změnu se 
omlouvám), můžete objednat intence bohoslužeb na rok 2014. Intence přijímáme už 
na celý rok, ale jednorázově nelze objednat víc než tři úmysly. Kromě bohoslužeb 
sloužených za blízké zemřelé, nezapomínejte ani na díkůvzdání za sebe a své rodiny. 
Zvláště, když Vás čekají významná výročí, objednejte si mši svatou včas. 
 
Pouť 
4. října vzpomínáme v liturgickém kalendáři na sv. Františka z Assisi. Poutní mše svatá 
v kapli zasvěcené světci bude sloužena na Pasečnici v neděli 6. října od 11.00 hod. 
Bohoslužby se už tradičně zúčastní otcové augustiniáni z Prahy. Srdečně zveme 
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