
POBOŽNOSTI A SETKÁNÍ V DOMAŽLICÍCH  
9.-16.11.2014 

NEDĚLE –  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 
PONDĚLÍ –  10.11. – PAMÁTKA LVA VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE 
KK 8.00 Za + Petra a Marii 
fara 17.00 Biblická hodina 
ÚTERÝ –  11.11. – PAMÁTKA SV. MARTINA, BISKUPA 
KK 8.00 Za + Vladana Janču a celý rod 
KK 17.15 Za + Karla Němečka a za živé a zemřelé z tohoto rodu 
STŘEDA – 12.11. 
KK 8.00 Za + Martina Němce a celý rod 
KK 17.15 Za zemřelé, na které v modlitbě nevzpomínají příbuzní a přátelé 
fara 18.00 Modlitební společenství 
ČTVRTEK – 13.11. – PAMÁTKA SV. ANEŽKY ČESKÉ 
KK 8.00 Za + Karla Krutinu a dvoje rodiče 
KK 17.15 Za + rodiče Barboru a Františka a za oba rody 
PÁTEK –  14.11.  
KK 8.00 Za + rodiče Krčmovy 
KK 16.45 Růžencová pobožnost  
KK 17.15 Za + Karla Brantla, manželku, Antonína Meleckého, manželku, 

Josefa Grebače, manželku a za švagra Standu 
SOBOTA –  15.11.  
KK 17.15 Za + Leopolda a Marii Lichtenbergovy a celý rod 

Po mši adorace Nejsvětější svátosti 
NEDĚLE – 16.11. – 33.NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
AK 8.00 Za + Zbyňka Vyhlase 
AK 9.30 O Boží požehnání pro Marii a Benka a na poděkování za 65 let 

života 
KK 18.00 Za + oboje rodiče, sourozence Jarmilu a Ludvíka, švagra, jeho 

manželku a syna 
 

MŠE SV. V OSTATNÍCH KOSTELÍCH 9.-16.11.2014 

 neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 

CHRASTAVICE    18.15     

NEMOCNICE     15.10    

PASEČNICE     18.15    

NEVOLICE        11.00 

TŘEBNICE        14.30 

BLÍŽEJOV        11.00 

Farní listy č.37/2014 
Týdeník farností Domažlice a Milavče  

 

9. listopadu – Svátek posvěcení lateránské baziliky 

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

Duchovní slovo 
Bylo to asi před 20 lety, když jsem učil 
náboženství v poslední třídě základní školy. 
„Pane faráři (nebo tehdy spíše ještě pane 
kaplane), život je přece proto, abychom 
se dobře bavili“ – uvedli mě do tajemství života 
patnáctiletí žáci. Zrovna den předtím jsem 
navštívil jednu farnici. Během adventní 
a vánoční doby chodí kněží v Polsku 
s požehnáním do všech domácností ve farnosti. 
Tato návštěva byla tehdy jedna z mnoha, a tuto 
mladou ženu jsem předtím neznal. Bylo ji asi 
dvacet let a bydlela se svým malým synem. 
Otec dítěte ji opustil, protože si nechtěl kazit 
život starostí o ženu a dítě. Chtěl se dobře 
bavit. O tom je přece život. 
Před týdnem noviny a webová zpravodajství 
byla plná reportáži a fotografií z Halloween – 
hlavně za účasti dětí. O smrti se přece musí 

mluvit s legrací… Jako pamětník si zase rád zavzpomínám, že i soudružky učitelky 
nás na začátku listopadu vodily na hřbitov, nebo i k nějakým památníkům, 
abychom je očistili, zametli listí, zapálili svíčku. Ale žádná legrace u toho nebyla. 
A snad ani nikomu nescházela.  
Podle informací z novin, se v Praze 70 až 90 procent všech pohřbů koná bez 
jakéhokoliv obřadu a o každou pátou urnu nemají pozůstalí žádný zájem. Jak to 
vypadá v rodinách, kolik dětí žije bez jednoho z rodičů, kolik lidí si plete přátelství 
s manželstvím, jsem ani nezjišťoval. Ale není jich málo. 
Možná to vůbec nesouvisí s citovanými příklady. Ale život není o tom, abychom se 
dobře bavili, ale abychom milovali. A mít někoho rád, znamená vzít také za něj 
zodpovědnost. Za dítě už tehdy než se narodí, za manžela nebo manželku – až do 
smrti. To znamená také prožít po smrti blízkých smutek a k pozůstatkům zachovat 
úctu. 
Nevyčítám dětem a mládeži, že se chtějí bavit, že volí radost a legraci. Ale divím se 
nám dospělým, že jsme ve výchově na něco podstatného už asi rezignovali. 
Že možná jsme už také uvěřili tomu, že život je jen zábava… 


