
POBOŽNOSTI A SETKÁNÍ V DOMAŽLICÍCH  
30.11.-7.12.2014 

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 
PONDĚLÍ –  1.12. 
KK 8.00 Za + manžela a rodiče a za zemřelé kněze 
fara 17.00 Biblická hodina  
ÚTERÝ –  2.12.  
KK 8.00 Za + Matěje Hrušku, manželku a dvoje rodiče 
KK 17.15 Za + Petra a Marii 
STŘEDA – 3.12. – PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO 
KK 8.00 Za živý růženec ze Stráže 
KK 17.15 Za + rodiče Císlerovy a bratra 
fara 18.00 Modlitební společenství 
ČTVRTEK – 4.12.  
KK 7.00 Roráty 
KK 17.15 Za + Barboru a Václava Zíkovy a celý rod 
PÁTEK –  5.12.  
KK 8.00 Za + Marii Konopíkovou, manžela a celý rod 
KK 16.45 Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně  
KK 17.15 Roráty. Za + na které nevzpomínají příbuzní a přátelé 
SOBOTA –  6.12.  
KK 17.15 Za + Jiřího Ticháčka, manželku, syna a zetě 
NEDĚLE – 7.12. – 2.NEDĚLE ADVENTNÍ 
AK 8.00 Za dar víry a požehnání pro celou rodinu 
AK 9.30  
KK 18.00 Za + Františku a Petra Vavřinkovy a syna Vladimíra 

 

MŠE SV. V OSTATNÍCH KOSTELÍCH 30.11.-7.12.2014 

 neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 

PENZION   15.00      

PASEČNICE   18.15      

LUŽENICE    18.15     

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.40/2014 
Týdeník farností Domažlice a Milavče  

 

30. listopadu – První neděle adventní 

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

Duchovní slovo 
Advent je dobou očekávání. Očekávání na „Světlo 
světa“, na „pravé světlo, které svítí ve tmě“. 
Čekáme na Ježíše Krista, který přinese světlo do 
našeho života, překoná tmu hříchů a slabosti. 
Nelíbí se nám komerční přístup k adventu a Vánocům. 
Stěžujeme si, že svět ztratil tu pravou náplň této doby, 
že všude už zní koledy a zdobí vánoční stromky. Na to 
všechno si stěžujeme, ale co sami děláme, abychom 
dobře prožili advent?  
Konkrétně, jaké plány mám na letošní advent? Jaká 
předsevzetí? Co chci udělat, změnit, čemu se věnovat? 
Jak prožít?  
Jak chcete prožít letošní advent?  
Přijít čtyřikrát na nedělní bohoslužbu a zazpívat „Ejhle, 
Hospodin přijde“, aby se dodržela stará česká tradice? 
Nebo se nám povede něco změnit? Vyjít ze tmy 
k pravému světlu? Ale k tomu potřebujeme nejdřív tu 
tmu vidět, poznat, pojmenovat. Uznat, že je v nás 

a kolem nás. 
Co uděláme ve svém osobním životě? Možná bychom měli přijmout slovo 
evangelia: „Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím 
a pozemskými starostmi“ – omezit příjemnosti, zábavu, práci a najít si konečně čas 
pro modlitbu. 
Pokud jsme spokojeni s vánoční atmosférou, kaprem a dárky – samozřejmě, 
nemusíme dělat nic. Jestli toužíme po něčem hlubším, musíme si přiznat, že 
„advent není zadarmo“. Ano, a stojí mnohem víc než pár korun za adventní věnec. 
Advent musí být dobou duchovní námahy, a pokud má přinést ovoce, nesmíme 
šidit. Je to doba osobní usebranosti a bdění, ale zároveň neobvyklá doba, která 
posiluje v nás zkušenost společenství. Nejen v rodině, ale i ve farnosti. 
Co budeme prožívat společně? Především liturgii, která je naší společnou 
modlitbou anebo modlitbou, která zdůrazňuje význam společenství. Mše sv. není 
nějakou službou, kterou kněz projevuje jednotlivým farníkům, kteří jakoby 
náhodou se sešli na jednom místě. Při mši sv. máme především prožívat pravdu, že 
jsem jedno tajemné Kristovo Tělo. Že si navzájem patříme.  

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

