
POBOŽNOSTI A SETKÁNÍ V DOMAŽLICÍCH 
27.10.-3.11.2013 

NEDĚLE – 27.10 – 30.NEDĚLE V MEZIDOBÍ – VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA 
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 
PONDĚLÍ –  28.10. – SVÁTEK SV. ŠIMONA A JUDY, APOŠTOLŮ 
AK 8.00  
ÚTERÝ –  29.10. 
AK 8.00  
KK 17.15 Za + Antonína a Markétu Hánovy a zemřelé z obou rodů 
fara 18.00 Biblická hodina 
STŘEDA – 30.10. 
AK 8.00 Za rodiny Pleinerovy 
KK 17.15 Za + Matěje Brauna, manželku a zemřelé z obou rodů 
fara 18.00 Modlitební setkání 
ČTVRTEK – 31.10. 
AK 8.00 Za + manžela, rodiče a prarodiče 
KK 17.15 Za + Matěje a Marii Příbkovy, bratra Matěje a Josefa s manželkou 
PÁTEK –  1.11. – SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 
AK 8.00 Za farnost 
KK 16.45 Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně 
KK 17.15 Za dobrodince farnosti 
SOBOTA –  2.11. – VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 
 16.00 Modlitba za zemřelé na hřbitově v Domažlicích 
 16.45 Mše svatá za zemřelé farníky v kostele U Svatých 
NEDĚLE –  3.11. – 31.NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
AK 8.00 Za + Petra a Pavla 
AK 9.30 Za děti, které přijímají svátost křtu, jejich rodiče a kmotry 
KK 18.00 Svatohubertská mše. Za členy mysliveckých spolků a jejich rodiny 
 

 

MŠE SV. V OSTATNÍCH KOSTELÍCH 27.10.-3.11.2013 

 neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 

U SVATÝCH       16.45  

LUŽENIČKY        14.30 

STANĚTICE      15.30   
 

 
Římskokatolická farnost Domažlice 

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

 

 

Farní listy č.37/2013 
Týdeník farností Domažlice a Milavče  

 

27. října – 30. neděle v mezidobí 

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

Duchovní slovo 
Při setkáních před křtem dětí se rád ptám 
rodičů, jak by se změnil jejich život, kdyby nebyli 
pokřtěni, co křest vnáší do jejich života. Asi stojí 
za to, klást si tuto otázku pravidelně a upřímně 
na ni odpovědět: co do našeho života přináší 
skutečnost, že jsme Boží děti? K takovému 
zamyšlení nás může vést reflexe nad dnešním 
evangeliem. K čemu potřebujeme Boha? Jakou 
úlohu jsme mu v našem životě svěřili?  
Pro farizea je Bůh pouze obdivovatel jeho 
dokonalosti. Zdá se, že potřebuje Boha jen 
proto, aby on si všiml a případně odměnil jeho 

spravedlivý život. V modlitbě zní jen slova spokojenosti: nejsem jako ostatní lidé: 
lupiči, podvodníci, cizoložníci nebo i jako tamhleten celník. Postím se dvakrát za 
týden, odvádím desátky ze všech svých příjmů. Prostě sama dokonalost. 
Naopak celník: neměl na co dobrého vzpomenout, nepochlubil se žádnou ctností 
a viděl jen svou hříšnost. Zdánlivě.  
Dnešní evangelium není totiž o nás a o našich skutcích, ale o Bohu, který může 
člověka ospravedlnit a spasit. A právě tak vnímal Boha celník. „Bože, buď 
milostiv…“ 
Na jedné stráně je starší bratr marnotratného syna nebo dělníci, kteří dělali ve 
vinici celý den a čekali větší odměnu; na druhé straně je ten, kdo promarnil 
a utratil celé své dědictví nebo ti, kteří pracovali pouze poslední hodinu. Je 
farizeus, jehož život je plný dobrých skutků a celník, který na nic dobrého si ani 
neumí vzpomenout. 
Do čeho vkládáme svou naději? Které skupině patříme? Spokojeni sami se sebou, 
lepší než ti ostatní, už ospravedlněni a spaseni? Nebo hledající pomoc u Pána, 
vědomi si svých slabostí a prosící o odpuštění a ospravedlnění? 
Konec října a začátek listopadu nás vede nejen ke vzpomínání na zemřelé, ale 
připomíná nám také konec našeho života, který jednou přijde. Staneme jednou 
před Bohem. Jako tento farizeus nebo jako ten celník? 

P. Miroslaw Gierga 

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

