
POBOŽNOSTI A SETKÁNÍ V DOMAŽLICÍCH 
3.-10.11.2013 

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 
AK 18.00 Svatohubertská mše. Za členy mysliveckých spolků a jejich rodiny 
PONDĚLÍ –  4.11. – PAMÁTKA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO, BISKUPA 
AK 8.00 Za + Karla Kubra a rodiče 
fara 17.00 Biblická hodina 
ÚTERÝ –  5.11. 
AK 8.00 Za + Miluši Mitašovou 
KK 17.15 Za + Marii a Josefa Pachlovy 
fara 18.00 Duchovní obnova. Ježíš v evangeliu sv. Matrouše 
STŘEDA – 6.11. 
AK 8.00 Za živý růženec ze Stráže 
KK 17.15 Za + Jana Forsta, manželku a zemřelé z obou rodů 
fara 18.00 Modlitební setkání 
ČTVRTEK – 7.11. 
AK 8.00 Za zemřelé, na které nevzpomínají příbuzní a přátelé 
KK 17.15 Za + Květoslavu Fronkovou a rodiče 
PÁTEK –  8.11.  
AK 8.00 Za + manžela a oboje rodiče 
KK 16.45 Růžencová pobožnost 
KK 17.15 Za + rodiče Barboru a Františka a oba rody 
SOBOTA –  9.11. – SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY 
KK 17.15 Za + Jiřinu Čížkovou a manžela, rodiče, bratra a celý rod 
fara 18.15 Putování za sv. Františkem. Setkání s promítáním 
NEDĚLE –  10.11. – 32.NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
AK 8.00 Na poděkování za léta života 
AK 9.30 Za + Růženu Jankovcovou 
KK 18.00 Za + Jana Votrubu a rodiče 
 

 

MŠE SV. V OSTATNÍCH KOSTELÍCH 3.-10.11.2013 

 neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 

LUŽENICE    18.15   16.45  

LUŽENIČKY 14.30        
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3. listopadu – 31. neděle v mezidobí 

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

Duchovní slovo 
Člověk, i když je jedinou rozumnou bytostí na tomto světě, podlehne občas 
pokušení utlumit hlas tohoto rozumu a setrvávat v iluzích. Nepřijímá a ani nechce 
myslet na to, co je samozřejmé, ale z různých důvodů je mu to nepříjemné. 
Nejlepším toho příkladem je to, jak myslíme nebo spíš nemyslíme na svou smrt. 
Lidé žijí tak, jakoby všechno, co je může potkat, mělo se uskutečnit jen tady na 
zemi, během toho krátkého života. Občas se ale chovají tak, jakoby ten život nikdy 
neměl skončit. Sice ví, že ostatní umírají, ale žijí přitom v divném přesvědčení, že 
sami asi nikdy nezemřou. 
Na slavnost všech svatých a v den vzpomínky na všechny věrné zemřelé stojíme 
nad hroby svých blízkých. Návštěva hřbitova nám pomáhá překonat tu anonymitu 
smrti. Najednou si uvědomujeme, že smrt už není tak cizí, vzdálená, ale občas 
zasahuje do našeho života a bere nám ty, které jsme měli rádi, po kterých se nám 
tak moc stýská. Když stojíme u hrobu svých rodičů, možná i dětí, svých příbuzných 
a přátel, víme, že už nejde žít tak, jakoby náš pozemský život byl bezstarostný 
a nekonečný. Tato iluze je tam na hřbitově překonaná.  
Slavnost všech svatých je asi, hned po Velikonocích, největším svátkem života. Je 
hlásáním pravdy o životě věčném, o životě, který je silnější a větší než smrt. Svatí 
už mají plný podíl na věčné radosti a proto i my můžeme mít nadějí, že naší zesnulí 
neodešli od nás jednou navždy, ale že se můžeme těšit na setkání s nimi tam, kde 
už není žádná smrt, bolest a slzy.  
Ale i v této chvíli, i my věřící, rádi podléháme další iluzi. Věříme v život věčný, ale 
chápeme ho přitom jako samozřejmost. Jako bychom zapomněli, že ta perspektiva 
věčnosti je spíš pozváním, šancí, která je nám dána, cílem, kterého můžeme 
dosáhnout, ale stojí to určitou námahu a nepřijde to všechno jen tak, samo sebou. 
Život věčný je darem, který nám byl nabídnutý tím, který sám překonal smrt. Ježíš 
dokázal, že zmrtvýchvstání je možné, že existuje síla větší než smrt. Ukázal přitom 
cestu jak toho zmrtvýchvstání dosáhnout.  
Věříme, že tento věčný život začíná v nás svátostí křtu, ve kterém jsme ponořeni 
v Krista, umíráme pro hřích, abychom se zrodili ke svobodě Božích dětí. Ale tímto 
křtem ještě nic nekončí. Ježíš říká, že k tomu životu potřebujeme také přijímat 
jeho Tělo a Krev. Musíme žít v důvěrném vztahu s dárci života. 

P. Miroslaw Gierga 
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