
POBOŽNOSTI A SETKÁNÍ V DOMAŽLICÍCH  
19.-26.10.2014 

NEDĚLE –  19.10. – 29.NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
AK 8.00 Na poděkování za 80 let života a o požehnání pro Josefa Grubera 
AK 9.30 Za + Anna Randovou a manžela 
KK 18.00 Za + Leopolda a Marii Lichtenbergovy a celý rod 
PONDĚLÍ –  20.10.  
AK 8.00 Za + rodiče a prarodiče z obojí strany a všechny příbuzné 
fara 17.00 Biblická hodina 
ÚTERÝ –  21.10.  
AK 8.00 Za + Vítězslava Kroce a o požehnání pro celou rodinu 
KK 17.15 Za + Alžbětu Gruberovou, manžela, vnuka, sourozence, oba rody 

a duše v očistci 
STŘEDA – 22.10. – PAMÁTKA SV. JANA PAVLA II. 
AK 8.00 Za + rodiče Petra a Annu Čadovy 
KK 17.15 Za + manžela a zetě 
fara 18.00 Modlitební společenství 
ČTVRTEK – 23.10.  
AK 8.00 Za + Marii Kupilíkovou a rodiče 
KK 17.15 Za + Marii Šlajsovou, manžela a rodiče 
PÁTEK –  24.10.  
AK 8.00 Za + Václava Kurku a rodiče 
KK 16.30 Růžencová pobožnost  
KK 17.15 Za + Marii Ouřadovou, manžela a rodiče.  
SOBOTA –  25.10.  
KK 17.15 Za + Aloisi Fruthovou 
NEDĚLE – 26.10. – SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA 
AK 8.00 Za + Václava Johánka a oboje rodiče 
AK 9.30 Za + Františku Braunovou, manžela a celý rod 
KK 18.00 Za + Helenu Waldmanovou, + rodiče Waldmanovy a Chvalovy 

a celý rod 
 

MŠE SV. V OSTATNÍCH KOSTELÍCH 19.-26.10.2014 

 neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 

NEVOLICE    18.15     

TŘEBNICE 14.30        

PASEČNICE     19.00    

CHOTIMĚŘ 14.00        

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.34/2014 
Týdeník farností Domažlice a Milavče  

 

19. října – 29. neděle v mezidobí 

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

Duchovní slovo 
Pán Ježíš využil situace, aby těm, kteří řešili 
jen zdánlivé problémy (a přitom byli 
neupřímní a chtěli ho dostat do pasti), předal 
moc důležité poučení – mnohem důležitější 
než to, komu a jaké daně máme platit.  
Zeptal se jich: „Čí je to obraz a nápis?“ 
Odpověděli: „Císařův.“ Tu jim řekl: „Dávejte 
tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“ 
Stačilo se podívat na minci, na které byl 
znázorněn císař, aby každý věděl, komu tento 
denár patří. Nikdo se proti tomu nebránil – 
všichni přijali Ježíšovu logiku. Císaři patří to, co 
nosí jeho obraz! 
Co tedy patří Bohu? To je přece hlavní 
myšlenka tohoto evangelia. To, co obsahuje 
jeho obraz. Na čem je vytisknutá Boží stopa. 
To všechno patří Bohu! 
To je zároveň hlavní bod celého našeho 
duchovního života – najít v sobě Boží stopu, 
pečeť Ducha, která byla do nás vtisknutá. Pak 

všechno vypadá jinak. Když celý patřím Bohu, odevzdávám mu všechno. I když 
jsem hříšný a často Bohu nevěrný, přesto vím, že Bohu patřím, jemu patří všechno, 
co mám – a od něj také očekávám pomoc, jak svoji nevěrnost a slabost překonat. 
To je důležitější než to, zda budu mít svatbu v kostele, pan farář mi pokřtí dítě 
nebo je pošlu k přijímání. Věřícího, modlícího se člověka přece nikdo nemusí 
přesvědčovat, aby své manželství svěřil Bohu. Je to pro něj normální. Ten, kdo 
prožívá skutečnost, že patří Bohu, chce Bohu svěřit i své děti.  
Tím musíme začít při pohledu do svého srdce, toto postavit na první místo při 
výchově dětí nebo vnoučat. Bez toho všechno je prázdné a zdánlivé. 
Můžeme zachovat krásné tradice a obřady, vymýšlet lákadla pro děti a dospělé, 
množit různé akce – ale bude to opravdu k něčemu? 
Uvědomujeme si vůbec jak radikální je dnešní evangelium? Dávejte, co je Boží, 
Bohu! 
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