
POBOŽNOSTI A SETKÁNÍ V DOMAŽLICÍCH  
16.-23.11.2014 

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 
AK 15.00 Za + oboje rodiče, sourozence Jarmilu a Ludvíka, švagra, jeho 

manželku a syna 
PONDĚLÍ –  17.11. – PAMÁTKA SV. ALŽBĚTY UHERSKÉ, ŘEHOLNICE 
KK 8.00 Za + manžela Václava Koukola, rodiče a sestru 
fara 17.00 Biblická hodina se nekoná 
ÚTERÝ –  18.11.  
KK 8.00 Za + rodiče a prarodiče z oboji strany a všechny příbuzné 
KK 17.15 Za + Karla Strádala a celý rod, Marii Novákovou a celý rod a za 

rodinu Soukupovu  
STŘEDA – 19.11. 
KK 8.00 Za živý růženec z Nevolic 
KK 17.15 Za + Olgu Hulovou – 1.výročí úmrtí 
fara 18.00 Modlitební společenství 
ČTVRTEK – 20.11.  
KK 8.00 Za + Kateřinu Plaňkovou, manžela, syna a snachu 
KK 17.15 Na poděkování za 50 let společného života a o požehnání pro Marii 

a Josefa Příbkovy 
PÁTEK –  21.11. – PAMÁTKA ZASVĚCENÍ PANNY MARIE V JERUZALÉMĚ 
KK 8.00 Za + Martu Frölichovou 
KK 16.45 Pobožnost k Božímu Milosrdenství  
KK 17.15 Za + Josefa Luxe, Aloise Laška a + členy KDU-ČSL 
SOBOTA –  22.11. – PAMÁTKA SV. CECÍLIE 
KK 17.15 Za + Jana Votrubu a rodiče 
NEDĚLE – 23.11. – SLANOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 
AK 8.00 Za + rodiče Nových a duše v očistci 
AK 9.30 Na přímluvu sv. Cecílie za varhanice a varhaníky 
KK 18.00 Za + Matěje Křepela, manželku a dceru 

 

MŠE SV. V OSTATNÍCH KOSTELÍCH 16.-23.11.2014 

 neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 

LUŽENIČKY    18.15     

NEVOLICE 11.00        

TŘEBNICE 14.30        

BLÍŽEJOV 11.00       11.00 

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

Farní listy č.38/2014 
Týdeník farností Domažlice a Milavče  

 

16. listopadu – 33. neděle v mezidobí 

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

Duchovní slovo 
Bez pohledu do kalendáře jasně poznáme, že se blíží 
konec liturgického roku a mešní čtení nám připomínají 
konec života, konec tohoto světa a soud. 
Tak je uspořádán lekcionář, takový je každoroční 
rytmus biblických témat pro nedělní mši svatou. 
Rodiče při výchově dítěte pravidelně předávají 
základní pravdy a pravidla.  Často mu připomínají: 
umyj si před jídlem ruce, zdrav sousedy, vždycky mluv 
pravdu, nechoď nikam za neznámým člověkem, apod. 
Opakují to tak dlouho, až se to dítě naučí, až se bude 
podle toho chovat automaticky, až to bude pro něj 
samozřejmé. Podobně nám církev pravidelně 

a neúnavně připomíná pravdu o netrvalosti tohoto světa a o perspektivě věčnosti, 
ke které směřujeme. Tak často, až se to pro nás stane samozřejmostí. 
Proto sv. Pavel řekne:  Co se týká času a chvíle (příchodu Páně), není třeba, bratři, 
abychom vám o tom psali. Nemáme zájem o žádné senzační informace o konci 
světa. Neděsí nás, když někdo spočítá přesné datum, kdy to nastane. My prostě 
víme, že ten den přijde – tak jako dítě ví, že nesmí chodit s cizím, že nesmí lhát 
nebo, že před jídlem se musí mýt ruce. A s tímto vědomím se učíme žít tak, aby 
nás ten den nepřekvapil jako zloděj.  
O tom, že pán se vrátí, věděl také třetí služebník z příběhu dnešního evangelia. 
Dokonce se pán nevracel nečekaně a nikoho svým návratem nepřekvapil. Zdá se, 
že předem byla domluvena všechna pravidla a doba účtování. A přesto tento 
člověk v den účtování neobstál: něco se mu popletlo. Začíná se svým ospravedlně-
ním, které nakonec zní jako sebeobvinění: věděl, co pán bude po něm chtít, ale nic 
neudělal. Naopak, na rozdíl od předchozích služebníků, jako by si nevšiml daru, 
jaký mu byl svěřen. Chová se tak, jako by se chtěl toho všeho, co nejrychleji zbavit. 
Vezmi si, cos mi dal a nech mne v klidu… 
Závěr evangelijního příběhu se může někomu zdát nespravedlivý. Seberou tomu, 
který má málo. Dají tomu, kdo má hodně. Ale všimněme si ještě jednou postoje 
toho, který měl méně než ostatní. Co by udělal, kdyby dostal více? Domnívám se, 
že by to také zakopal do země. Rozhodující totiž není množství, ale způsob přijetí 
daru. Když mu jedna hřivna dělala takový problém, jak velkým zatížením by bylo 
pro něj šest hřiven? 
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