POBOŽNOSTI A SETKÁNÍ V DOMAŽLICÍCH
6.-13.10.2013
NEDĚLE – 6.10. – 27.NEDĚLE V MEZIDOBÍ
AK
8.00 Za zemřelé z obou rodů
AK
9.30 Za děti, které přijímají svátost křtu, jejich rodiče a kmotry
KK
18.00 Za + Václava Růžka, Boženu Šindelářovou a vnuka
PONDĚLÍ – 7.10. – PAMÁTKA PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ
AK
8.00 Za + Marii Cenefelsovou, manžela a rodiče
ÚTERÝ – 24.9. – 8.10.
AK
8.00 Za + Marii Petržíkovou a celý rod
KK
17.15 Za + Petra a Marii
fara
18.00 Biblická hodina
STŘEDA – 9.10.
AK
8.00 Za + Jana a Anežku Tomandlovy, bratra a jeho ženu
KK
17.15 Za + manžela Josefa Krinese, jeho sourozence, dvoje rodiče a o Boží
požehnání pro celou rodinu a k 88.narozeninám
fara
18.00 Modlitební setkání
ČTVRTEK – 10.10.
AK
8.00 Za + Josefa Císlera, rodiče, sourozence a celý rod
KK
17.15 Za + Petru Mojžíšovou a rodinu Váchalovu
PÁTEK – 11.10.
AK
8.00 Za + Annu a Václava Cenefelsovy, rodiče a sourozence
KK
16.30 Růžencová pobožnost
KK
17.15 Za + rodiče Fronkovy a jejich syny
SOBOTA – 12.10.
KK
17.15 Za + Josefa Grubera, manželku a celý rod
NEDĚLE – 13.10. – 28.NEDĚLE V MEZIDOBÍ
AK
8.00 Za + Annu a Josefa Cibulkovy
AK
9.30 Za + Annu Randovou a manžela
KK
18.00 Za + oboje rodiče, bratra Ludvíka a sestru Jarmilu, švagra, jeho
manželku a syna
MŠE SV. V OSTATNÍCH KOSTELÍCH 6.-13.10.2013
neděle pondělí úterý
středa čtvrtek pátek sobota neděle
CHRASTAVICE
19.00
SPÁŇOV
14.00
PASEČNICE 11.00
Nákladem Římskokatolické farnosti Domažlice
Nám. Míru 136, 344 01 Domažlice
www.farnostdomazlice.cz; e-mail: giergami@volny.cz; tel. 608 524 136

Farní listy č.34/2013
Týdeník farností Domažlice a Milavče
6. října – 37. neděle v mezidobí
Náklady na toto číslo Farních listů činí 4,- Kč. Děkujeme.
Duchovní slovo
„Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko a řekli
této moruši: ‘Vyrvi se i s kořeny a přesaď se
do moře!’, poslechla by vás.“ Odkud se
v evangeliu vůbec vzala tato moruše? V celé
Bibli se moruše vyskytuje pouze na dvou
místech: v této Ježíšově řeči a ve Starém
zákoně, v První knize Makabejské a to v popisu
bitvy Judy Makabejského a jeho vojsk proti králi
Antiochovi. Král v této bitvě používá slony. „Aby
slony naladili k útoku, dali jim před oči šťávu
z hroznu a moruší“. Zuřivé, rozrušené sladkou
vůní moruší, jsou sloni přímo nazýváni bestiemi.
V knize Zjevení sv. Jana jméno „bestie“ patří
Zlému a jeho poslům, kteří po konečném boji skončí v moři (síry a ohně) –
podobně jako moruše, o které mluví dnes Ježíš. Víru tedy nepotřebujeme,
abychom předváděli okouzlující triky a přesazovali stromy, ale abychom odstranili
zlo ze svého srdce!
A potom, ve stejném evangeliu Pán žádá: připrav mi večeři. A to znamená, že víra,
o kterou prosí apoštolové, není žádné usazení se a čekání, dokud Pán nepřijde
a neobslouží nás svou milostí, až porazí všechny nepřátelé, až odstraní veškeré zlo,
až udělá pořádek a podobně. Žádné pasivní čekání, ale neustálá služba.
Proto víra není totožná se slabostí, není postojem člověka, který si neumí najít
místo ve světě a ve svém životě. Není rezignací, ale naopak, je statečným
prosazování dobra, všude tam, kde se chce projevit zlo. Síla víry spočívá v onom –
na první pohled nesmyslným – přesazování moruší.
U otců pouště najdeme příběh o jednom z nich, který vzal do lesa své učedníky
a postupně po nich chtěl, aby vyrývali stromy. Nejdřív požádal prvního, aby vyrval
mladý, jeden rok starý, cypřiš – udělal to bez problémů. Druhého požádal
o vyrvání dvouletého stromu i s jeho kořenem – ani to nebyl těžký úkol a žák hned
ho splnil. Když poprosil třetího, aby vyrval starý strom s pevnými kořeny, on už
toho nebyl schopný. Poučení z tohoto příběhu bylo velice jednoduché: je moc
těžké odstranit zlo, kterému dovolíme zapustit v srdci kořeny.

