
POBOŽNOSTI A SETKÁNÍ V DOMAŽLICÍCH 
17.-24.11.2013 

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 
PONDĚLÍ –  18.11. -  
AK 8.00 Na poděkování Bohu a Panně Marii 
fara 17.00 Biblická hodina 
ÚTERÝ –  19.11. 
AK 8.00 Za + Františka Filipa a celý rod 
KK 17.15 Za + Petra a Marii 
fara 18.00 Duchovní obnova. Ježíš v Lukášově evangeliu 
STŘEDA – 20.11. 
AK 8.00 Za živý růženec z Nevolic 
KK 17.15 Za + Marii a Emila Byrtusovy a duše v očistci 
fara 18.00 Modlitební setkání 
ČTVRTEK – 21.11. – PAMÁTKA ZASVĚCENÍ PANNY MARIE V JERUZALÉMĚ 
AK 8.00 Za + strýce Tomáše a Josefa 
KK 17.15 Za + Karla Strádala a celý rod,  Marii Novákovou a celý rod, rodinu 

Soukupovu a duše v očistci 
PÁTEK –  22.11. – PAMÁTKA SV. CECÍLIE 
AK 8.00 Za + Kateřinu Duffkovou, manžela a syna 
KK 16.45 Pobožnost k Matce Dobré Rady 
KK 17.15 Za + Josefa Luxe, Aloise Laška a zemřelé členy KDU-ČSL 
SOBOTA –  23.11.  
KK 17.15 Za živý růženec z Domažlic 
KK 19.00 Pocta sv. Cecílii – koncert  
NEDĚLE –  24.11. – SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 
AK 8.00 Za + rodiče Landkammerovy 
AK 9.30 Za Kamila a Ondru Blažkovy o požehnání do dalších let 
KK 18.00 Za + Jiřího Steinbacha 
 

 

MŠE SV. V OSTATNÍCH KOSTELÍCH 17.-24.11.2013 

 neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 

NEVOLICE 11.00        

LUŽENIČKY    18.15     

TŘEBNICE        14.30 

BLÍŽEJOV 11.00       11.00 
 

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

 

Farní listy č.40/2013 
Týdeník farností Domažlice a Milavče  

 

17. listopadu – 33. neděle v mezidobí 

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

Duchovní slovo 
dobře ten příběh deseti malomocných, kteří volají za Ježíšem, 
aby je uzdravil. Příběh, který nám liturgie připomněla v den 
památky sv. Anežky České. 
Je krásné umět tak prosit, s takovou naléhavostí jako to činili 
oni. Tak moc se ponořili do své prosby, tak moc jim na ní 
záleželo, že na všechno ostatní mohli zapomenout. I na 
povinnost varovat ostatní před jejich nemocí, jak jim ukládal 
zákon. Místo volat „nečistý, nečistý“, všichni jedním hlasem 

volají „smiluj se nad námi“. Tak prosit umí jen ten, kdo ví, že si sám na všechno 
nestačí, kdo připouští myšlenku, že potřebuje pomoc. 
Jak je krásné umět tak věřit, jako věřili ti, kdo splnili Ježíšův příkaz. Přece na první 
pohled se nic nestalo a Kristus jejich prosbu nevyslyšel. Neuzdravil je hned a jejich 
tělo nebylo očištěno. Jen řekl, aby šli ke kněžím, aby se jim ukázali. A oni bez 
zklamání odchází a jdou do Jeruzaléma. Bez žádného znamení, bez ničeho, co by 
potvrdilo, že jejich naděje, kterou vkládali do své prosby, nebyla marná. Jako 
Naaman, který uposlechl proroka a vešel do vody Jordánu. Cestou poznali, že byli 
uzdraveni. Až cestou, kdy už Ježíš nestál vedle, nebyl s nimi, neviděl jejich reakci. 
Jak krásné je umět tak věřit, že prosba byla vyslyšena, že k žádné modlitbě Bůh 
nezůstává lhostejný – i když hned nevidíme žádná znamení, žádnou změnu. 
Ale snad nejkrásnější je umět… děkovat. Nepřijmout věc jako samozřejmost. 
Nezapomenout, že jsem byl obdarován a kým jsem byl obdarován. Vrátit se, 
vynaložit navíc cestu, podstoupit tím i nějakou oběť – a poděkovat. Nebo, přesněji 
řečeno – jak píše sv. Lukáš – padnout Ježíši k nohám a slavit Boha. Děkování 
tohoto Samaritána mělo podobu vyznání víry! Měl jít ke kněžím – vrátil se k Ježíši, 
a uznal ho za nejvyššího kněze. Padl mu k nohám, jak se padá před Bohem. A on 
jediný byl nejen uzdraven, ale i zachráněn! Získal víc než vytoužené zdraví. 
Zachránil svůj život – jeho smysl. 
V posledních letech sv. Anežka je možná víc spojována s darem svobody pro 
národ, kterému patřila než se skutky milosrdenství, kterými sloužila v době svého 
života. Je krásné, že tento národ uměl za svobodu prosit. Je krásné, že si zachoval 
víru, která pomáhala čekat na naplnění prosby. Ale záchrana přichází skrze 
schopnost děkovat… 

http://www.farnostdomazlice.cz/
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