POBOŽNOSTI A SETKÁNÍ V DOMAŽLICÍCH
22.-29.9.2013
NEDĚLE – 22.9. – 25.NEDĚLE V MEZIDOBÍ
AK
8.00 Za + rodiče Ledvinovy a celý rod
AK
9.30 Na poděkování Bohu a Panně Marii za léta života a o požehnání do
dalších let
KK
18.00 Za + Annu Vaňkovou, manžela a syna
PONDĚLÍ – 23.9. – PAMÁTKA SV. PIA Z PIETRELCINY, KNĚZE
AK
8.00 Za + Jana Přibyla, syna, rodiče a duše v očistci
ÚTERÝ – 24.9.
AK
8.00 Za + Tomáše Kupilíka a rodinu
KK
17.15 Za + MUDr. Miroslava Geislera a MUDr. Františka Vachouta
STŘEDA – 25.9.
AK
8.00 Za + Václava Sladkého, rodiče a bratra
KK
17.15 Za + Markétu a Josefa Knejflovy
fara
18.00 Modlitební setkání
ČTVRTEK – 26.9.
AK
8.00 Za + Václava Deckera, manželku a duše v očistci
KK
17.15 Za zemřelé, na které v modlitbě nevzpomínají příbuzní a přátelé
PÁTEK – 27.9. – PAMÁTKA SV. VINCENCE Z PAULA, KNĚZE
AK
8.00 Za + Václava Masopusta, rodiče a rodinu Žamburkovu
KK
16.45 Pobožnost k Matce Dobré Rady
KK
17.15 Za živý růženec z Domažlic
SOBOTA – 28.9. – SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA
KK
17.15 Za + Václava a Barboru Zíkovy a celý rod
NEDĚLE – 29.9. – 26.NEDĚLE V MEZIDOBÍ
AK
8.00 Za + Františka Gazdíka a oboje rodiče
AK
9.30 Za + Václava Randu a manželku
KK
18.00 Za + Ludmilu a Václava Firbacherovy a duše v očistci
MŠE SV. V OSTATNÍCH KOSTELÍCH 22.-29.9.2013
neděle pondělí úterý
středa čtvrtek pátek sobota neděle
NEVOLICE
19.00
BLÍŽEJOV 11.00
-SEDLICE
11.00
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Duchovní slovo
Tento týden jsme četli z Lukášova evangelia
o poslání Ježíšových učedníků. V krátkém
textu autor až třikrát zdůrazňuje, jaký úkol
jim byl od Pána svěřen: hlásat Boží slovo
a uzdravovat. A protože evangelium není
pouze kronikou dávných událostí, ale živým
slovem, se kterým se Bůh obrací na nás,
musíme se přirozeně zeptat, co nám tento
text říká anebo, co po nás Pán vyžaduje.
Tedy, pokud chceme, aby i o nás platilo, že
jsme jeho učedníci.
Odpověď se zdá být naprosto jednoduchá:
chce po nás totéž, co po svých prvních
učednících a po křesťanech všech dob.
Abychom nesli slovo a uzdravovali! A tady
máme problém. Pokud si ještě umíme představit hlásání slova, tak už uzdravování
asi přesahuje naše schopnosti. Pokud ještě umíme někomu říci, že Bůh žije a má
ho rád, jen stěží bychom si troufli říci nemocnému: vstaň a choď. Ale hlásání
Božího království je něco víc, než jen zbožné rozhovory a uzdravování, může
znamenat především: nezraňovat. Úkolem toho, který přijal Krista a chce za ním
jít, je dbát na každé slovo, které vychází z jeho úst, aby bylo slovem přinášejícím
pokoj, aby nepůsobilo bolest, nikomu nekřivdilo. Aby bylo nástrojem jednoty.
Potvrzení této mé intuice můžeme asi najít ve slovech papeže Františka během
poslední generální audience, kdy řekl:
Každý ať si dnes položí otázku: podporuji růst jednoty v rodině, ve farnosti, ve
společenství, anebo jsem mluvka, drbna? Působím rozdělení, potíže? Neznáte zlo,
které způsobují klevety církvi, farnostem a společenstvím? Působí zlo. Klepy zraňují.
Dříve než začne křesťan klevetit, měl by se kousnout do jazyka. Ano či ne?
Kousnout se do jazyka, to nám prospěje, protože jazyk napuchne a nelze mluvit,
nelze klevetit. Mám pokoru hojit trpělivě a obětavě rány ve společenství?
Slovo má velkou moc: může uzdravovat, ale může také zranit.
P. Miroslaw Gierga

