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Představuje se nám další slupina žáků 

Skupina žáků, která se schází na hodiny náboženství každé pondělí od 14.05 hod., se 
nám představuje formou malého kvízu: poznáte rozdíl mezi obrázky? Kdo přišel a kdo 
odešel? Poznáte také, kdo je autorem kvízu a kdo skupinu vyučuje? 
 

Tolle, lege… 
… čili: vezmi a čti. Je to jedna z těch vět, kterou znají i ti, kdo se latinu nikdy neučili. 
Sv. Augustin ve svých Confessiones (Vyznáních) vzpomíná, jak ponořen do reflexe 
náhodou uslyšel dítě zpívající neznámou mu písničku, opakující pouze tato dvě slova: 
tolle, lege – vezmi a čti. Vzpomněl si přitom na příběh obrácení sv. Antonína a vzal do 
rukou Písmo svaté. Slovo, které v něm našel, vnímal jako slovo určené přímo pro něj. 
Benedikt XVI. tento okamžik Augustinova života nazval prvním a rozhodujícím 
obrácením pozdějšího církevního otce. 
K pravidelné četbě Písma svatého jsme zváni… pravidelně. Možná dokonce jsme si už 
na to natolik zvykli, že ta pozvání už neslyšíme. Nebo naopak, zapadlo do srdce a knihu 
Písma často držíme v rukou. Poslední neděli jsem zval ke čtení – nejen Bible, ale 
i ostatní literatury. Chtělo by se říci: dobré literatury. A hned potom přidáme otázku, 
jak tuto dobrou knihu poznat a kde ji najít?  
Občas, podobně, jako minulou neděli, dovolím si přímo nějakou knihu představit 
a doporučit, zvláště pokud jde o novinky českých křesťanských nakladatelství. 
Ne každou knihu však je nutno koupit, a proto mi leží na srdci obnovení činnosti 
a rozšíření nabídky farní knihovny. Už od příštího týdne bude knihovna otevřená 
každou středu od 9.00 do 11.00 a od 15.00 do 17.00 hod. Pokud se najdou 
dobrovolníci, mohli bychom knihovnu zpřístupnit také v neděli po mši svaté – což 
může být nejsnadnějším řešením pro mnohé z vás, kteří se v týdnu na faru 
nedostanete. Vaši pomoc budu potřebovat nejen v knihovně samotné, ale i při 

případném rozšíření knižního fondu. Byl bych rád za každou recenzi nebo doporučení, 
ve kterých byste se rozdělili s ostatními o svou zkušenost s přečtenou, zajímavou 
knihou. Pro vaše názory se určitě najde dost prostoru ve FL nebo na webu farnosti. 
K dispozici jsou mailové adresy: giergami@volny.cz nebo farni.listy@seznam.cz. 
Přivítám každý příspěvek k této diskuzi. Přál bych všem zaslechnout: tolle, lege… 

P. Miroslaw Gierga 
 

Poděkování za misijní sbírku 
 

Během poslední neděle na misijní účely církve bylo vybráno do sbírky 15.900,- Kč a za 
misijní kalendáře 21.125,- Kč a 10 euro. 

 

Listopad v domažlické farnosti 
 

2. a 3. listopadu. Dušičky. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. listopadu letos 
připadla na sobotu. Modlitba za zemřelé na domažlickém hřbitově se bude konat 2.11. 
od 16.00 hod. a následně od 16.45 hod. bude v kostele U svatých sloužena mše sv. za 
zemřelé farníky. V neděli 3. listopadu od 14.00 hod. bude pobožnost na hřbitově 
v Luženičkách a po ní bude následovat mše sv. v kapli sv. Antonína. 
 

3. listopadu. Svatohubertská mše. V neděli 3.11. od 18.00 hodin bude v domažlickém 
arciděkanském kostela sloužena mše za myslivce a jejich rodiny.  
 

9. listopadu. Vzpomínka na Assisi. V sobotu 9. listopadu po večerní mši sv. od 18.15 
hod. zveme do farního sálu na setkání s poutníky do Assisi. Setkání s promítáním 
fotografií a filmu z pouti, která se konala koncem května, zakončí Rok sv. Františka 
v naší farnosti.  
 

12. listopadu. Narozeniny. V úterý 12.11. oslaví své 23. narozeniny naše varhanice 
Pavla Popelková. V modlitbě vyprošujeme hojnost Božího požehnání. 
 

17. listopadu. Mše za varhaníky. V neděli před liturgickou památkou sv. Cecílie, 
patronky duchovní hudby, zveme na mši svatou za všechny varhaníky a varhanice 
domažlické farnosti. Mše svatá bude sloužena od 9.30 hod. 
Sbírka na Den Bible. Stejnou neděli se koná speciální sbírka na Den Bible.  
 

23. listopadu. Koncert. Druhou částí oslav svátku sv. Cecílie bude večerní koncert 
v klášterním kostele v sobotu 23. listopadu. Koncertu k Poctě sv. Cecílie se zúčastní 
dechový soubor Classic Brass Quintet, Dětský sbor ZUŠ Domažlice a Soubor zobcových 
fléten ZUŠ Nýrsko. 
 

24. listopadu. Slavnost Krista Krále. Poslední neděle v listopadu je zároveň poslední 
nedělí liturgického roku a je zasvěcena Ježíši Kristu Králi. Tento den se také uskuteční 
slavnostní zakončení Roku víry. V neděli 1. prosince začne advent. 
 

Adorace Nejsvětější svátosti. V listopadu opět nabízíme příležitost k adoraci 
Nejsvětější svátosti, a to v pátek 15.11. po ranní mši sv. až do 10.00 hod. a v sobotu 
30.11. po večerní mši až do 18.45 hod.  
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