
POBOŽNOSTI A SETKÁNÍ V DOMAŽLICÍCH  
2.-9.11.2014 

NEDĚLE –  2.11. – VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 
AK 8.00 Za + Františka Gazdíka a oboje rodiče 
AK 9.30 Za děti, které přijímají svátost křtu, za jejich rodiče a kmotry 
KK 18.00 Za + Marii Podestátovou 
PONDĚLÍ –  3.11.  
KK 8.00 Za + Janu, manžela, rodiče a bratra 
fara 17.00 Biblická hodina 
ÚTERÝ –  4.11. – PAMÁTKA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 
KK 8.00 Za + Karla Kubra a rodiče 
KK 17.15 Za + Marii a Josefa Pachlovy 
STŘEDA – 5.11. 
KK 8.00 Za živý růženec ze Stráže 
KK 17.15 Za + Josefa Fronka a celý rod 
fara 18.00 Modlitební společenství 
ČTVRTEK – 6.11.  
KK 8.00 Za + Kateřinu Kupilíkovou a Kateřinu Konopíkovou a jejich rodiny 
KK 17.15 Na poděkování Bohu a s prosbou o požehnání do dalších let 
PÁTEK –  7.11.  
KK 8.00 Za + Markétu Kozinovou, manžela a celý rod 
KK 16.45 Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně  
KK 17.15 Za + Karla Veverku, otce, dědu a celý rod 
SOBOTA –  8.11.  
KK 17.15 Na poděkování Bohu a za Boží požehnání pro Slávku Soldanovou, 

za celý rod a duše v očistci 
NEDĚLE – 9.11. – SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY 
AK 8.00 Za + Marii a Josefa Hinterholzingerovy 
AK 9.30 Za + rodiče Romovy 
AK 15.00 Na přímluvu sv. Huberta za živé a zemřelé členy mysliveckých 

spolků 
 

MŠE SV. V OSTATNÍCH KOSTELÍCH 2.-9.11.2014 

 neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 

LUŽENICE    18.15  16.00   

PENZION   15.00      

LUŽENIČKY 14.30        

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 
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2. listopadu – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

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

Duchovní slovo 
Já, Jan, viděl jsem velký zástup, který by nikdo 
nespočítal, ze všech národů, kmenů, plemen 
a jazyků… - čteme na slavnost Všech svatých 
z knihy Zjevení sv. Jana. Velký zástup 
spasených, to je jeden z těch obrazů, který se 
nám přirozeně vybavuje, když myslíme na 
tajemství nebe. 
Před několika dny nám však liturgie 
připomněla otázku, se kterou se na Ježíše 
obrátil znalec Zákona: Pane, je málo těch, kdo 
budou spaseni? On, samozřejmě, ještě 
nemohl znát text Janova Zjevení… A navíc, 
tato jeho otázka, i když tak lákavá a zajímavá, 
připadá mi jako nesmyslná, nebo aspoň úplně 
nepraktická. K čemu je člověku vědět, zda 
spasených bude hodně nebo málo? Co by se 

stalo, kdyby Ježíš řekl: ano, bude jich hodně? Nebo, jaký vliv na dotazujícího by 
mělo, kdyby uslyšel: bude jich skutečně málo? 
Proto Pán Ježíš odpovídá jinak, a říká: usilujte o to, abyste vešli těsnými dveřmi! 
Jediná důležitá otázka zní: zda já budu spasen, a co pro to mám udělat, a ne kolik 
bude spasených. V komentářích k tomuto textu Lukášova evangelia můžeme najít 
poznámku, že slovo, které Ježíš zde použil, je stejné jako, když sv. Pavel přirovná-
val život člověka k zápasu. Agonidzeste lze tedy přeložit nejen jako usilujte, nebo 
snažte se, ale spíše jako bojujte, zápaste! Bojujte o to, abyste vešli těmi těsnými 
dveřmi, které vedou ke spáse. A bojovat přece znamená nasadit všechny síly, 
počítat s oběťmi a občas i pocítit zranění. Někdy můžeme podléhat pokušení 
hledat ospravedlnění ve výroku: snažil jsem se, ale nešlo mi to. Nebo: nejde to. Na 
to nemám. Za to může svět, a já ho nezměním. 
Janova vize je optimistická, ale není naivní. Říká, že mnozí jsou schopni toho, aby 
„vyprali své roucho v Beránkově krvi“. Pán Ježíš mluví o zápase, o boji, který 
musíme podstoupit, abychom prošli těmi těsnými, ale otevřenými dveřmi. Život 
věčný není žádnou samozřejmostí. Je nabídkou, se kterou se na nás obrací Bůh. 

P. Miroslaw Gierga 
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