
POBOŽNOSTI A SETKÁNÍ V DOMAŽLICÍCH 
10.-17.11.2013 

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 
PONDĚLÍ –  11.11. -  
AK 8.00 Za + Vladana Janču  a celý rod 
fara 17.00 Biblická hodina 
ÚTERÝ –  12.11. 
AK 8.00 Za + Karla Krutinu, dvoje rodiče a celý rod 
KK 17.15 Za + Annu Vaňkovou, Václava Doubka, dvoje rodiče a duše v očistci 
fara 18.00 Duchovní obnova. Ježíš v Markově evangeliu 
STŘEDA – 13.11. 
AK 8.00 Za + prarodiče a jejich děti 
KK 17.15 Za + Josefa a Věru Hánovy 
fara 18.00 Modlitební setkání 
ČTVRTEK – 14.11. 
AK 8.00 Za + Anežku Mathauserovou, rodiče a sourozence 
KK 17.15 Za zemřelé z obou rodů 
PÁTEK –  15.11.  
AK 8.00 Za + Václava Koukola, sestru a rodiče 

Adorace do 10.00 hod. 
KK 16.45 Pobožnost k Matce Dobré Rady 
KK 17.15 Za + rodiče, bratra, sestru a syna 
SOBOTA –  16.11.  
KK 17.15 Za + Leopolda a Marii Lichtenbergovy a celý rod 
NEDĚLE –  17.11. – 33.NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
AK 8.00 Za + rodiče Nových 
AK 9.30 Na přímluvu sv. Cecílie za varhanice a varhaníky  
KK 18.00 Na poděkování za 20 let manželství 
 

 

MŠE SV. V OSTATNÍCH KOSTELÍCH 10.-17.11.2013 

 neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 

CHRASTAVICE    18.15     

BLÍŽEJOV        11.00 
 

 
Římskokatolická farnost Domažlice 

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

 
 

Farní listy č.39/2013 
Týdeník farností Domažlice a Milavče  

 

10. listopadu – 32. neděle v mezidobí 

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

Duchovní slovo 
Jak často nám čtení evangelia poslouží  
jako výchozí bod naší reflexe? Jak často, 
když myslíme na mešní čtení a na to, co si 
z nich odnášíme, co jsme si zapamatovali, 
myslíme právě na poslední čtení? Za sebe 
mohu říci, že je to opravdu často. Jako by 
předchozí čtení – jedno nebo v neděli i dvě 
– vůbec nezaznělo… 
Když vyhledávám vhodný obrázek jako 
ilustraci pro liturgii slova, také se nejčastěji 
nabízí takový, který doplňuje text 
evangelia. Jako ten, na který se teď 
díváte… 

Nabídl jsem Vám tedy pár slov úvodu, abych upozornil na krásu a důležitost slov 
jiných čtení než to z evangelia. Nejdříve obecně a potom i konkrétně, s odkazem 
na čtení z Pavlova listu Římanům, který jsme četli po celý týden. 
Známý a krásný obraz, v němž Pavel přirovnává církev k tělu, kde záleží na každém 
jeho údu. Píše o bohatství darů a schopnosti, které nám byly dány – abychom 
z těchto darů sloužili sobě navzájem, a každý uměl posloužit tím, co má. Kde 
nejsou lepší í horší, důležitější a méně důležití – každý něco přináší a každý může 
přijmout. Nikdo nežije sám sobě, a dokonce ani neumírá sám sobě. A jediná věc, 
kterou si máme být dlužní, je vzájemná láska. To je asi jediný případ, kdy člověk 
žijící s vědomím dluhu, může být šťastný! 
Tato slova mohou nadchnout, ale musí také přivézt k reflexi. Jakou představu 
církve (v celku, a v konkrétní církevní obci, farnosti) nosím ve svém srdci? Jestli 
není mi bližší postoj klienta, který přijímá, co potřebuje, případně zaplatí, ale už nic 
nedluží? Po kterém už nikdo nemůže nic víc chtít. Všechno má přece zařídit někdo 
jiný: v Římě, v Plzni, na faře. V předvolební kampani někdo slíbil, že zařídí správně 
fungující stát. Někdo by to rád udělal pro nás a poněkud za nás. Mám pocit, že 
o církvi, farnosti – nebo také o rodině – to říci nelze. Tady nikdo nic za nás 
neudělá.   

P. Miroslaw Gierga 

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

