
POBOŽNOSTI A SETKÁNÍ V DOMAŽLICÍCH 
13.-20.10.2013 

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 
PONDĚLÍ –  14.10.  
AK 8.00 Za + Jaroslava Němce, manželku a duše v očistci 
ÚTERÝ –  15.10. – PAMÁTKA SV. TEREZIE OD JEŽÍŠE 
AK 8.00 Za + Jana Konopíka, manželku a sourozence 
KK 17.15 Za + rodiče Terezii a Antonína Krejčovy, rodiče Pauliovy a duše 

v očistci 
fara 18.00 Biblická hodina 
STŘEDA – 16.10. 
AK 8.00 Za živý růženec z Nevolic 
KK 17.15 Za + rodiče Císlerovy  
fara 18.00 Modlitební setkání 
ČTVRTEK – 17.10. – PAMÁTKA SV. IGNÁCE ANTIOCHIJSKÉHO 
AK 8.00 Za zemřelé, na které v modlitbě nevzpomínají příbuzní a přátelé 
KK 17.15 Za + Václava Tomandla a Marii Kvítkovou a duše v očistci 
PÁTEK –  18.10. – SVÁTEK SV. LUKÁŠE 
AK 8.00 Za + Václava Němce a za ochranu děti 
KK 16.30 Růžencová pobožnost 
KK 17.15 Za živý růženec z Domažlic 
SOBOTA –  19.10. 
KK 17.15 Za + Marii Císlerovou, vnuka a duše v očistci 
AK 19.00 Koncert: G.F.Händel, Mesiáš 
NEDĚLE –  20.10. – 29.NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
AK 8.00 Za + Jana Beneše, manželku a oboje rodiče 
AK 9.30 Za + Jana a Annu Královcovou 
KK 18.00 Za + Marii Podestátovou 
 

 

MŠE SV. V OSTATNÍCH KOSTELÍCH 13.-20.10.2013 

 neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 

LUŽENIČKY     19.00     

SPÁŇOV 14.00        

VAVŘINEČEK 11.00    16.00    

TŘEBNICE        14.30 

CHOTIMĚŘ        14.00 
 

www.farnostdomazlice.cz; e-mail: giergami@volny.cz; tel. 608 524 136 

 

 

Farní listy č.35/2013 
Týdeník farností Domažlice a Milavče  

 

13. října – 28. neděle v mezidobí 

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

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 20. října 2013 
Milí přátelé misií, 
letos nás k podpoře Misijní neděle poprvé vybízí Svatý otec František. Od papeže 
Františka, se kterým jsem měl možnost se osobně pozdravit, vyřizuji díky 
a požehnání vám všem, kdo Papežská misijní díla podporujete. Je to jistě důvod 
k veliké radosti a vděčnosti Bohu, že celkové příjmy z České republiky za uplynulý 
rok překročily 32,3 miliónů Kč, což je ve srovnání s předchozím rokem téměř 
o 6 milionů více a zároveň největší částka za rok vůbec. Tato úžasná odpověď 
na rostoucí bídu ve světě je důkaz vaší štědrosti! 
I v tomto roce před námi stojí nelehký úkol. Na naši pomoc čeká v 18 diecézích 
a 8 zemích přes 67 500 chudých dětí např. z Ugandy, Zambie, Keni, Bangladéše 
a Srí Lanky. Podporujeme vzdělávání, zajištění pitné vody a provoz sirotčinců, 
katechetické a potravinové programy, lékařskou péči, děti trpící z důvodů 
HIV/AIDS apod. Velmi důležitá je i naše letošní podpora studia pro přibližně 300 
bohoslovců ve 4 seminářích v Keni, Ugandě a Zambii. 
V rámci sbírky z Misijní neděle se soustředíme na 11 diecézí v Ugandě, Zambii, 
Bangladéši a Srí Lance. Jedná se například o pomoc při zajištění chodu diecézí, 
stavby či rekonstrukce 11 kostelů a 20 klášterů, far, center, domu pro staré 
a nemocné. Jen na Srí Lance napomůžeme mimo jiné ke stavbě či opravě 20 
objektů v 7 diecézích, k nákupu audiovisuálních vybavení pro tvorbu mediálních 
a vzdělávacích programů.  
Sám jsem během pobytu v misiích díky štědrosti místních lidí mnohokrát jedl 
právě fazole, o kterých Sv. otec hovořil v Brazílii. Odpovězme i my na prosby z misií 
a klepání potřebných, kteří stojí u dveří našich srdcí. Nabídněme své modlitby, 
oběti i skutky lásky. Papež František chce, abychom si neustále připomínali, že 
pouze schopnost sdílení nás skutečně obohacuje; vše, co sdílíme, se násobí. 
Prožijme tedy i my v tomto duchu Misijní neděli a rozdělme se s potřebnými ve 
světě. Stejně jako před rokem si můžeme vzít za vzor chudé rybáře, kteří věnovali 
pro misie jednodenní výdělek. Upřímně oceňuji Vaše, nejen jednodenní, nasazení 
pro misie, vyprošuji ochranu Panny Marie, Královny misií, a ujišťuji Vás, že Bůh 
sám Vaši štědrost jistě odmění. 

P. Jiří Šlégr 
Národní ředitel Papežských misijních děl 

http://www.farnostdomazlice.cz/
mailto:giergami@volny.cz

