
POBOŽNOSTI A SETKÁNÍ V DOMAŽLICÍCH  
23.-30.11.2014 

NEDĚLE –  23.11. – SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 
AK 8.00 Za + rodiče Nových a duše v očistci 
AK 9.30 Na přímluvu sv. Cecílie za varhanice a varhaníky a za + Vlastu 

Čejkovou a Otomara Hanu 
KK 18.00 Za + Matěje Křepela, manželku a dceru 
PONDĚLÍ –  24.11. – PAMÁTKA SV. ONDŘEJE DUNG-LACA A DRUHŮ 
KK 8.00 Za + Filomenu Bohdanovou, sestru, rodiče a prarodiče 
fara 17.00 Biblická hodina  
ÚTERÝ –  25.11.  
KK 8.00 Za + Marii a Miroslava Růžkovy, Vojtěcha Vařáka a Kateřinu 

Kůsovou 
KK 17.15 Za + Marii Vilímovou, manžela, bratra a duše v očistci 
STŘEDA – 26.11. 
KK 8.00 Za + Kateřinu Duffkovou, manžela a syna 
KK 17.15 O pokoj, mír a požehnání pro celou rodinu 
fara 18.00 Modlitební společenství 
ČTVRTEK – 27.11.  
KK 8.00 Za + Kateřinu Deckerovou, manžela a duše v očistci 
KK 17.15 Za + Matěje Brauna, manželku a zemřelé z obou rodů 
PÁTEK –  28.11.  
KK 8.00 Za + Kateřinu Kovaříkovou, manžela a celý rod 
KK 16.45 Pobožnost k Matce Dobré Rady  
KK 17.15 Za živý růženec z Domažlic 
SOBOTA –  29.11.  
KK 17.15 Za + Václava Hinterholzingera a oboje rodiče 
NEDĚLE – 30.11. – 1.NEDĚLE ADVENTNÍ 
AK 8.00 Na poděkování za 50 let života a o požehnání pro Alexeje 

Petrášovského  
AK 9.30 Na poděkování za 18 let života a o požehnání pro Ondřeje Blažka a 

celou rodinu 
KK 18.00 Na poděkování za dar života a o požehnání pro Martina 

 

MŠE SV. V OSTATNÍCH KOSTELÍCH 23.-30.11.2014 

 neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 

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.39/2014 
Týdeník farností Domažlice a Milavče  

 

23. listopadu – Slavnost Ježíše Krista Krále 

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

Duchovní slovo 
Jen sklenice vody, obyčejná návštěva, lidské přijetí … Je to tak prosté. 
A přesto … sami bychom se ochudili, kdybychom zploštili dnešní evangelium na 
pouhou "pomoc chudým". Koneckonců, tato povinnost je "vrozená a přirozená" 
každému člověku. Co tedy evangelium přináší nového? K čemu nám je, že známe 
tato Kristova slova? 
Především díky evangeliu víme a jsme přesvědčeni o tom, že "ten projekt", do 
kterého stojí za to investovat, je solidarita k potřebnému - solidarita nejen vnitřní, 
ale i vnější, konkrétní. To je ten projekt, který nakonec "vynese". Nemusíme tedy 
pracně hledat různé cesty ke štěstí. Nanejvýš máme hledat způsob, jak kráčet po 
této cestě, jak prokazovat lásku potřebnému. To je však velmi individuální, tak 
jako je individuální tempo a styl chůze či běhu. 
Na tuto "lacinou" radu "o perspektivním projektu" může následovat logická 
námitka, že taková investice nemusí být jistá: co když vynaložené finanční 
prostředky, úsilí skončí…s prázdnou? Co když darované peníze skončí "v rukou 
podvodníků"? Co když se moje "dobročinná činnost" setká s lhostejností? Není 
jednodušší se věnovat jen svým nejbližším, kde je "investice jistá"? Na to se dá 
odpovědět, že žádná investice není jistá. Sebelepší péče o partnera či děti může 
skončit "neúspěchem": partner třeba odejde, dospívající děti se otočí zády, 
odejdou z domova s nevděkem a naprostým nezájmem.  A k čemu pak byla dlouhá 
léta "strávená" kvůli těmto milovaným lidem? Evangelium nás však ujišťuje, že 
žádná investice kvůli druhému není ztracená. Investice z lásky k druhému je jistá! 
A přinese úroky! Tato investice není zneužita, vytunelována! Vždyť "nebe se ještě 
nikomu nepodařilo vytunelovat"! I kdybychom dali hmotnou pomoc podvodníkům 
(nechtěně, přes pečlivé zvážení!), naše pomoc se neztratila: ačkoli hmotné 
prostředky skončili ve špatných rukou, náš skutek skončil… v rukou dobrých, 
samotného Krista. 
"Jakou vděčnost bys měl tedy projevovat svému dobrodinci chudákovi! Měl bys 
být plný radosti a štěstí za takovou čest. Ty však jsi mrzutý a nepřístupný… znáš jen 
jednu odpověď: "Nemám, nedám, jsem chudý". Máš pravdu, jsi chudý a nemáš 
nic: Jsi chudý v lásce, chudý v dobrotě k lidem, chudý ve víře v Boha, jsi chudý i ve 
věčné naději." (Sv. Bazil Veliký) 

Angelo Scarano, pastorace.cz 

http://www.farnostdomazlice.cz/
mailto:farni.listy@seznam.cz

