POBOŽNOSTI A SETKÁNÍ V DOMAŽLICÍCH
20.-27.10.2013
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
PONDĚLÍ – 21.10.
AK
8.00 Za + rodiče, bratra, rodinu Mrázovu a Masných
ÚTERÝ – 22.10.
AK
8.00 Za + Marii Vilímovou, manžela a rodiče z obou stran
KK
17.15 Za + Jiřího Koukla, zetě a celý rod
fara
18.00 Biblická hodina
STŘEDA – 23.10.
AK
8.00 Za + Kateřinu Plaňkovou, manžela, syna a rodiče
KK
17.15 Za + Marii Kličkovou, manžela a syna, Marii Ouřadovoy, manžela
a duše v očistci
fara
18.00 Modlitební setkání
ČTVRTEK – 24.10.
AK
8.00 Za + Václava Kurku a rodiče
KK
17.15 Za + Jakuba a Annu Královcovy
PÁTEK – 25.10.
AK
8.00
KK
11.00 Za novomanžele: Lucie Kubů – Pavel Růžek
KK
16.30 Růžencová pobožnost
KK
17.15 Za + Leopolda a Marii Lichtenbergovy a celý rod
SOBOTA – 26.10.
KK
17.15 Za + Helenu Valdmanovou a za rodiče Valdmanovy a Chvalovy celý rod
KK
18.30 Koncert
NEDĚLE – 27.10 – 30.NEDĚLE V MEZIDOBÍ
AK
8.00 Za + rodiče Romovy
AK
9.30 Na poděkování Bohu a za + rodiče Svobodovy a Konopíkovy a celý rod
KK
18.00 Za + rodiče, sourozence a manžela
MŠE SV. V OSTATNÍCH KOSTELÍCH 20.-27.10.2013
neděle pondělí úterý
středa čtvrtek pátek sobota neděle
NEVOLICE
19.00
PASEČNICE
18.15
TŘEBNICE 14.30
CHOTIMĚŘ 14.00
www.farnostdomazlice.cz; e-mail: giergami@volny.cz; tel. 608 524 136

Farní listy č.36/2013
Týdeník farností Domažlice a Milavče
20. října – 29. neděle v mezidobí
Náklady na toto číslo Farních listů činí 4,- Kč. Děkujeme.
Duchovní slovo
V evangeliu dnešní neděle sv. Lukáš nejen cituje obsah Ježíšova podobenství, ale
hned na začátku nám odhaluje jeho smysl: že je třeba stále se modlit a neochabovat, čili nejen se modlit, ale modlit se vždy a nikdy bezdůvodně modlitbu
nevzdávat nebo ji nezanedbávat.
Co mohu říci o mé modlitbě? Které slovo ji nejlépe popíše? Modlím se „občas“,
„často“ nebo „skoro nikdy“? Když je mi nejhůř nebo naopak, jen když mám dobrou
náladu, když mám z něčeho radost a prostě se mi chce modlit? A Pán Ježíš říká,
modlete se vždy, za všech okolností, také tehdy, když máte pocit viny, hříchu,
neúspěchu; když se kvůli své slabosti stydíte mluvit s Bohem…
Kolikrát jsme už to řešili, zda se modlíme dobře nebo špatně… Bez rozptýlení,
nesoustředění… A v evangeliu dnes slyšíme, že nejdůležitější je, abychom se vůbec
modlili. Abychom toto naše privilegium nezanedbávali. Modlili se upřímně, tak jak
umíme, věrně. Vraceli se k Bohu se svými zprávami, mluvili mu o nich, až budeme
mít pocit, že ho tím otravujeme – tak přece uměla prosit vdova, která je nám dána
jako vzor.
Ano, tato žena, je příkladem člověka, který se vytrvalé modlí. Ale proč
v podobenství slyšíme o nespravedlivém soudci? Co on může mít společného
s Bohem, v čem Bůh může být jemu podobný. Pravděpodobně v ničem, ale možná
tady jde o obraz Boha, jaký si my sami tvoříme. Že, když je nám nejhůř, máme
pocit, že Bůh na nás zapomněl. Kde je Bůh, proč nic neděla, se ptají mnozí. On
mlčí, nic nedělá… To nám v modlitbě nepomáhá. Nevidíme její výsledky –
přestáváme se modlit. Má to ještě vůbec nějaký smysl? – ptáme se. V každém
případě, bylo by nám milejší, kdyby samotná modlitba přinášela útěchu, kdyby
jejím prostřednictvím se ihned řešily naše problémy. Ale modlitba někdy
připomíná spíše boj, duchovní boj. A Pán Ježíš jednoznačně učí, že v tomto boji
musíme vytrvat.
Jako tato vdova. Nic si nedělá z pověsti tohoto soudce. Nevadí ji, že skoro nemá
šanci, by se svou prosbou uspěla. Někdo by řekl, že tento její postoj je ztráta
času… A přece není! Nemusíme se smířit i s tím, že naše modlitba bude nám
(a ostatním) připadat jako ztráta času? Ale žádná modlitba ztrátou času není.
P. Miroslaw Gierga

